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Antik Yunamdan gelen bu heyecanlı 
hikâyede, Truvalı Helen’in hizmetçisi 

Kari ile tanışıyoruz.
Truva, Yunan ordusu tarafından 

kuşatılmıştır ve Kari 
pek çok kahramanlık mücadelesine 

tanık olur. Acaba Truva özgür 
kalabilecek midir?

Çocuk ve eğitim üzerine yapılan araştırmalar, ilk okuduğumuz 
kitapların okuma ya da okumama alışkanlığının temelini 

oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Kolay anlaşılan, okumayı keyifli 
bir oyun haline getiren, soyut düşünmeye ve hayal gücüne katkıda 
bulunan kitaplar okuma alışkanlığının temelini sağlamlaştırırken; 

çocukların yaşlarına uygun olmayan bir anlatıma sahip, hayal güçlerini 
geliştirmelerine katkı sağlamayan kitaplara yönlendirilmesi de 

okumama alışkanlığına yol açmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarından 
yola çıkarak, okuma eylemini hem kalıcı hem de eğlenceli bir alışkanlık 

haline getirmeyi amaçlayan bu seri, 150 kitap ve 4 ayrı okuma 
seviyesinden oluşmaktadır.

Pedagog Ayşen Oy tarafından çocuk ve ruh sağlığı gelişimi açısından 
uygun bulunmuştur.

TP facebook.com/martiyayinlari 
S  twitter.com/martiyayinlari
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Okumadan Önce
•  Kitabın adına bakın ve arka kapaktaki bilgilendirme yazısını 

okuyun. Bu hikâyeyi biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, 
bilgilendirme yazısı size hangi ipuçlarını vermektedir?

• Susan Gates’in sayfa 2’de yazmış olduğu giriş yazısını okuyun. 
Bu hikâyeyi heyecanlı bulacağınızı düşünüyor musunuz?

Okumadan Sonra
• Ahşap atın bir hile olduğunu tahmin edebildiniz mi?
• Hikâyenin sonu sizi şaşırttı mı? Sizce Yunanlar yıllarca süren 

bir savaşın ardından, Helen’in geri dönüşü karşısında nasıl 
hissedecek?

Kısa Test
1. Yunanların en büyük savaşçısının adı nedir?

A) Hector
B) Akhilleus
C) Harry

2. Neden Akhilleus’in yara alabileceği tek yeri topuğudur?
3. Savaş hangi şekilde Helen’in suçu olmaktadır?

Okumaya Devam
• Mal Peet ve Elspeth Graham tarafından yazılan 

Kış Mevsiminin Oluşumu.

Cevaplar için arka kapağın 
içine göz atın!
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Sevgili Okurlar,

Helen ve Truva Savaşı tarihi bir hikâyedir.
İçinde macera, canavarlar, kahramanlık örnekleri 
ve tonla aksiyon vardır. Entrikalar çeviren, taraf 
değiştiren tanrılara şahit olursunuz.

Hikâyenin büyük bölümü kurgudur, ama bir 
kısmı gerçek olaylara dayanmaktadır. Truva şehri 
gerçekten var olmuştur ve Truvalılar ile Yunanlar 
arasında gerçek bir savaş yaşanmıştır. Ama siz 
yine de neyin kurgu, neyin gerçek olduğuna 
aldırış etmeyin. Önemli olan, bunun müthiş bir 
hikâye olmasıdır.

Susan Gates



1 .  B ö l ü m

Akhilieus ’in intikamı

«Benim adım Karis. O n iki yaşındayım.
Truvalı Helen’in hizmetçisiyim. insanlar onun 

dünyanın en güzel kadını olduğunu söylüyor.
Her gün, Truva şehrini saran büyük surlara 

tırmanır ve Truvalı askerlerin aşağıdaki ovada 
Yunanlara karşı verdiği savaşı izlerim. Sonra 
sahibemin yanma döner, ona savaşla ilgili haberlerimi

iletirim.
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Helen artık surlara gelemiyor. Pek çok kişi ondan 
nefret ediyor. Yunan askerleri de ondan nefret ediyor, 
çünkü Sparta’nın Kralı ve Yunanların lideri olan 
kocası Menelaus’u terk etti. On yıl önce, kralımız 
Priam’ın oğlu Paris, Menelaus’u ziyarete gitmiş. 
Menelaus, Paris’e karşı çok nazik davranmış ve ona 
pek çok hediye vermiş. Ama Paris buna Menelaus’un 
karısı Helen’i alarak karşılık vermiş. Helen’le Paris 
birlikte Truva’ya kaçmışlar ve o günden beri de 
burada yaşıyorlar.

Ama sonra, Yunan askerlerinden oluşan bir ordu, 
Kral Menelaus’a yapılan hakaretin intikamını almak 
için buraya geldi. Surlarımızın dışında karargâh 
kurdular. Truvalı askerlerimizle savaşıp, şehrimizi yok 
etmeye çalıştılar.

Truva halkı da sahibemden nefret ediyor.
Önceleri onu hoşgörüyle karşıladılar. Onun güzelliği 
karşısında herkesin gözleri kamaşmıştı. Ama bu 
savaş son on yıldır devam ediyor. Herkes yorgun ve 
aç. Pek çok Truvalı yiğit şehit edildi. Herkes, içinde 
bulunduğu sefaletin suçunu Helen’e atıyor. Bugün 
sokakların arasından hızla ilerlerken bir kadın kim 
olduğumu anladı.
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“İşte, Helen’in bir hizmetçisi,” diye bağırdı, 

parmağıyla beni işaret ederek.
“O hain kadına nasıl hizmet edersin? Bu savaş

tamamen onun suçu!
“Hayır, değil,” diye bağırmak istedim. Kral 

Priam’ın, Helen’in sadece bir bahane olduğunu 
söylediğini duymuştum. Dediğine göre Yunanlar, 

Truva’yla savaşmayı her zaman arzulamış, çünkü 
şehrimizin altınına ve zenginliklerine goz dikmişler.

Ama sokaktaki kadının beni dinlemeyeceğini 

biliyordum. Pelerinimin kapüşonunu kafama 

geçirdim ve oradan hızla uzaklaştım.
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Truva nın yüksek surlarının üzerinden, geniş ve 
rüzgârlı ovayı seyrediyordum. Ovanın ötesinde, 
Yunan gemilerinin yanaşmış olduğu sahil bulunur. 
Üzerinde sayısız baraka ve çadır vardır. Yunan 
askerlerinin yaşadığı karargâhtır bu. Söylediklerine 
göre on bin kişiymişler.

Yunan karargâhının ötesinde mavi deniz vardır.

* » •

Orada denizlerin tanrısı Poseidon yaşar; tüm deniz 
canavarları ve güzel deniz kızlarıyla beraber tabii.

Truvalı bir nöbetçi tangır tungur sesler çıkararak 
elinde bir mızrakla çıkageldi. Bazı nöbetçiler beni 
buradan hep kovarlar, ama bu nöbetçi her zaman 

arkadaş canlısıdır.
“Bakıyorum, yine buradasın, Karis,” dedi 

gülümseyerek. “Savaş henüz başlamadı. Tembel 

Yunan askerleri hâlâ uyuyorlar.”



Tüylerim ürperdi. Ova o anda bomboş olsa da 
biliyordum ki çok yakında savaş arabalarından, 
atlardan, dövüşen askerlerden oluşan ve çığlıklarla 
fırıl fırıl dönen bir kıyamete dönüşecekti. Bunu 
seyretmekten nefret ediyordum. Ama seyretmek 
zorundaydım. Sahibem, savaşla ilgili haberleri 
alabilmek için bana güveniyordu.

Birkaç gün önce korkunç bir trajediye şahit 
oldum. Hektor öldürüldü.

Hektor, Paris’in en büyük abisiydi. Aynı 
zamanda, Truvalı savaşçıların en yücesiydi. Truvalılar 
olarak hepimiz çaresizlik içindeyiz. İnsanlar ağlıyor. 
“Hektor öldüğüne göre şimdi ne yapacağız? 
Ordumuzu kim komuta edecek?” diyorlar.

Hektor, büyük Yunan savaşçısı Akhilleus (Aşil) 
tarafından öldürüldü. Truvadaki herkes Akhilleus’i 
bilir ve ondan korkar. İnsanlar onun adını 
duyduğunda bile tir tir titrerler. Savaş sırasında 
Hektor, Akhilleus’in en yakın arkadaşını öldürdü. 
Bunun üzerine Akhilleus intikam almak istedi. 
Hektor’u aramaya geldi ve onu ölümüne bir dövüşe 
davet etti.



Akhilleus öfkeden kudurmuş bir halde Truva nın 
surlarına dayandı. Savaş arabasının tekerlekleri kan 
lekeleriyle kaplıydı. Askerler ondan korku içinde çığlık 

atarak kaçtılar.
Akhilleus, “Hektor, dışarı çık ve savaş!” diye bağırdı.



Akhilleus’in babası ölümlüdür, 
ama dediklerine göre, annesi bir deniz 
tanrıçasıymış. Akhilleus doğduğunda, onu 
kutsal Styx nehrine daldırmış ve böylece 
hiçbir silah oğluna zarar verememiş. 
Akhilleus’in zırhı cennette imal edilmiş. 
Eğer onu savaş alanında görseydiniz, buna 
siz de inanırdınız. Zırh yüzlerce altın güneş 
gibi parlar. Mızraklar ona zarar veremeden 
seker giderler.

Truva’nın en büyük kahramanı Hektor 
bile, yüce Akhilleus ile dövüşmek için 
Truva şehrinin dışına çıktığında korkudan 
tir tir titredi. Birkaç dakika boyunca bir sis 
tabakası gelip onu sakladı. İnsanlar, ona 
tanrıların yardım ettiğini düşündü. Ama 
bu bir işe yaramadı. Tanrılar bile Hektor’u 
koruyamadı. Sis tabakası dağıldığında, 
Akhilleus bir geyik kadar hızlı koşarak 
Hektor’a hücum etti ve onu mızrağıyla 
öldürdü.

“Akhilleus bugün savaşmaya gelecek mi?” 
diye sordum arkadaş canlısı nöbetçiye.
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Asık suratlı bir gülümsemeyle cevap verdi. “Şuraya 
bak, Karis,” dedi, Yunan karargâhına işaret ederek.

Yunan askerlerinin ovaya yürüdüklerini gördüm. 
Savaş naraları atıyor, mızraklarıyla siperliklerine 
vuruyorlardı. Ön tarafta, bir şeyin aşağı yukarı 
sallanmakta olduğunu gördüm, üzerinden parlak 

kırmızı kan fışkırıyordu sanki.



“Akhilleus’in miğferinin tepesi,” dedi nöbetçi. 
“Akhilleus yarı tanrı, yarı insandır. Kim onu 
öldürebilir ki?”

Aşağıdan, Truva şehrinin ana kapılarının çarpma 
sesini duydum. Askerlerimizin dışarı çıkmasına 
müsaade etmek üzere açılıyorlardı. İki ordu 
birbirlerine doğru ilerlediler.

Ve sonra savaş başladı.



2 . B ö l ü m

Kahraman Paris
Kısa bir süre sonra,

Helen’in sarayının 
koridorunda hızla ilerliyordum 
Kırmızıyla boyalı duvarlar 
ve yeşil çiçekler yanımdan 
hızla geçti. Neredeyse, parlak 
taşlardan yapılmış zeminin 
üzerinde tökezliyordum. 
Sahibemin odasına hızla 
girdim. Nefes nefese kalmıştım 
ve sadece tek bir cümle 
edebildim: “Haberlerim var!” 

Sahibem, Truva mn şanlı 
tarihini anlatan büyük 
bir duvar halısı işlemekle 
meşguldü. Beni görür görmez 
taburesinden sıçradı.



“Yoksa Paris mi öldürüldü?” diye fısıldadı dehşet 
dolu gözlerle.

“Hayır, sahibe!” dedim nefesimi tutmaya çalışarak. 
“Paris hayatta. O bir kahraman. Az önce Akhilleus’i 
öldürdü.”

“Akhilleus mi?” dedi Helen duyduklarına 
inanamayarak.

“Paris, Akhilleus’e bir ok fırlattı,” dedim. “Ye onu 
topuğundan vurdu.”

“Topuğundan mı?” dedi sahibem şaşkınlık içinde. 
“Akhilleus’i bu mu öldürdü?”

“Evet,” dedim başımı sallayarak. Buna ben de 
inanamıyordum.

Arkadaşları ona delicesine yardım etmeye çalıştılar, 
ama kurtaramadılar.



Helen tekrar taburesine oturdu. Ben hâlâ şok ve 
heyecan içinde titriyordum. “Yanıma otur,” dedi 
sahibem. Beni sakinleştirmek için saçlarımı okşamaya 

başladı.
Helen bana hep iyi davranmıştır. Çoğu Truvalı, 

sahibemden nefret eder ve aslında ben de böyle 
yapmalıyım. Babam savaşta öldü. Çok geçmeden 
annem de hastalık ve kırık bir kalp yüzünden öldü. 
Tek başıma kalmıştım. Helen beni hizmetçisi olarak 
işe aldı. O, aramızda yaşayan bir tanrıça gibi çok 

güzeldir.
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Sahibem düşüncelere daldı. “Akhilleus’in nasıl 
öldüğünü tahmin edebiliyorum,” dedi aniden. 
“Herhalde, annesi onu Styx nehrine daldırdığında, 
tek topuğundan tuttu. Ve bu topuk, Akhilleus’in 
zayıf noktası oldu. Yara alabileceği tek nokta.”

Sahibem, güzel olduğu kadar, zekidir de.
“Belki de Akhilleus’i öldürmesi için Paris’e tanrı 

Apollon yardım etmiştir,” diye mırıldandı. “Belki de 
oku o yönlendirmiştir.”

Güneş tanrısı Apollon, Truvalılara karşı her zaman 
iyi bir arkadaş olmuştu.
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Birden, bir zırh çınlaması 
ve koridorda ilerleyen bir ayak 
sesi duyuldu. Ben ve sahibem 
aynı anda irkildik. Paris aniden 
odaya girdi. Zırhı toz ve kirle 

kaplıydı. Ben hemen bir 
\ köşeye kaçtım.

“Ben, Paris, yüce 
Akhilleus’i öldürdüm,” 
dedi sevinç çığlığı atarak.

“Apollon’a teşekkür 
etmeliyiz,” dedi 
sahibem.

“Apollon mu?” dedi 
Paris böbürlenerek. 

“Bunu tek başıma 
başardım, Apollon un 
yardımına ihtiyaç 
duymadım.”



3 . B ö l ü m
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Yüce Akhilleus, Paris tarafından öldürüldüğünde, 
hepimiz Truva’nın kurtulmuş olduğunu düşündük. 
Ama sonra korkunç bir şey oldu. Paris de öldürüldü; 
üstelik zehirli bir okla.

Bazıları Paris’in fazla kibirli davrandığı için 
tanrılar tarafından cezalandırıldığını düşündü. Paris, 
Akhilleus’i öldürdüğünden beri, “Abim Hektor’dan 
daha yüce bir savaşçıyım!” diye böbürlenip duruyordu. 
Bazılarıysa, okun çok kafalı canavar Hydra’nın kanma 
daldırıldığını ve bu yüzden Paris’in, doktorlarımızın 
tüm becerilerine rağmen hemen öldüğüne inandı.
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Paris öldükten sonra, sahibemin üzüntüden 
delireceğini düşündüm. Gelinliğini yırtmış ve hiç 
durmadan ağlamıştı. Günlerce ne yemek yemiş ne de 
konuşmuştu. Ama bu sabah, “Karis, biraz ekmek ve 
şarap getirebilir misin?” diye sordu. “Savaşta neler 
olduğunu öğrenmek istiyorum,” diye devam etti.

“Tabii ki, sahibem!” dedim, tekrar bana ihtiyacı 
olmasının sevinci içinde. Hemen odadan çıktım.

Böylece, işte yine surlardaydım. Vakit henüz çok 
erkendi. Güneş yeni doğuyordu. Ovanın üzerindeki sis 
yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı.

Birden, gözlerime inanamadım!
Aşağıda kocaman devasa ahşap bir at vardı! Arkadaş 

canlısı nöbetçiye seslendim.
Sonra ikimiz de aşağıdaki ata baktık.
“Yunanlar gitmiş,” dedi nöbetçi nefesi kesilerek.





Doğruydu. Sahil tamamen 
boştu. Yunanlar gece vakti 
tüm çadırlarım toplamışlar 
ve gemilerine binip sessizce 
gitmişlerdi.

Başka bir nöbetçi koşarak 
yanımıza geldi. Zafer 
coşkusu içinde mızrağını 
havaya kaldırdı. “Yunanlar 
geri çekildi, savaşı biz 
kazandık!” diye bağırdı.

İyi haber Truvaya 
hızlı bir oktan daha 
çabuk yayıldı. “Yunanlar 
gitmişler!” diye bağırdı 
herkes, en yüksek 
kulelerimizin tepelerinden.
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Ama neden gitmişlerdi? Herkesin kendine göre bir 
açıklaması vardı.

“Çünkü tanrıları karşılarına aldılar.”
“Çünkü kahramanları Akhilleus öldü.”
Bu haberi hemen sahibeme iletmeliydim.

Ama her nedense, gözlerimi devasa ahşap attan 
ayıramıyordum. Dört insan boyunda muazzam bir 
şeydi bu. Şehrin kapıları önünde sessizce bir şey 
bekliyordu sanki.
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Şehrin kapıları savrularak iki yana açıldı. Erkeği, 
kadını, çocuğu herkes ovaya döküldü. Nöbetçilerin, 
“Kral Priam’a yol verin!” diye bağırdıklarını duydum.

Yaşlı kral, sendeleyerek Kraliçe Hekabe ile 
şehirden dışarı çıktı. Sahibem Helen de onlarla 
birlikteydi. En güzel kıyafeti içinde, başı dik bir 
şekilde şehir kapılarının arasından geçti.

Taş merdivenlerden hızla inerek ona katıldım.

î
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Yanında göğsümü kabartarak durdum ve kalabalığa 
cüretkâr bir biçimde kızgın gözlerle baktım; sakın 
sahibeme kötü sözler sarf etmeyin der gibiydim. Ama 
kimse kötü bir şey söyleme niyetinde değildi zaten. 
Son derece heyecanlı ve neşeliydiler. “Truva artık 
özgür! Savaş bitti!” diye bağırıyorlardı.

Herkes gizemli atın çevresini sardı.
“Yunanlar onu burada unutmuş olmalı,” dedi biri.
“O, tanrıların bize bir armağanı,” dedi bir diğeri.
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İnsanlar atın önünde eğilmeye, bazıları da 
ayaklarına çiçekler bırakmaya başladı.

Ama bir papaz olan Laocoön ata şüpheli gözlerle 
baktı ve kalabalığın önüne çıktı.

“Yunanlara güvenmiyorum,” dedi yüksek sesle.
“Ya bu at bir hileyse? Onu kırıp içine bakmalıyız!” 

Laocoön mızrağını ata fırlattı.



Mızrak, atın ahşap yüzeyine saplanarak 
titreşti.

Tam o anda, bazı askerlerimiz sahilden 
geri döndüler. Yakalamış oldukları bir tutsağı 
sürüklüyorlardı.

“Yüce kralımız,” dediler. “Yunanların hepsi 
denize açılıp gitmişler, ama bu askeri geride 
bırakmışlar.”



Tutsak asker, Kral Priam’ın ayaklarına kapandı.
“Adım Sinon,” dedi. “Ben bir Yunan olsam da, 

artık tüm Yunanlar düşmanımdır. Sırf yelkenlerine 
güçlü rüzgâr dilemek için beni Apollon’a kurban 
etmek istediler. Bunu yapmalarını, şu yaşlı soytarı, 
geleceği görebildiğini iddia eden Calchas adındaki 
kâhin söyledi. Ama ben kaçmayı başardım. Şu anda 
dünyada tek bir arkadaşım bile yok. Siz Truvalılar 
bana acımadığınız sürece tabii.”

Sinon bir bebek gibi ağlamaya başladı. Kralın 
dizlerine sarıldı ve merhamet diledi.

Zavallı adam için üzülen kralımız, “Serbest bırakın 
onu!” dedi ve tekrar Sinon’a döndü. “Karşılık olarak, 
bize bu ahşap at hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı 
istiyorum.”

“Memnuniyetle!” dedi Sinon. “Onu Yunanlar, 
güvenli bir eve dönüş yolculuğu sağlaması için 
tanrıça Athena ya hediye olarak inşa ettiler. Bu, 
büyük Yunan kahramanı Odysseus’un bir fikriydi.”
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“Gerçekten de muazzam bir hediye,” dedi yaşlı 

Kral Priam.
“Neredeyse güneşe değecek!” diye bağırdı küçük 

bir çocuk, ışıltılı gözlerle yukarıya bakarak.
“Atın bu kadar yüksek olmasının bir nedeni var,” 

dedi Sinon, küçük çocuğa gülümseyerek. “Bu şekilde 
şehrinizin kapılarından içeri giremez. Calchas’ın 
dediğine göre, eğer at şehrinizin içine girerse Athena, 
Truvayı sonsuza dek kötülüklerden koruyacakmış.”

I

: i



“Atı şehre sokalım,” diye bağırdı bir kadın.
A thena şehrimizi her zaman korusun.”

“Harika bir fikir!” diye onayladı Sinon. Ve 
sonra kızgın gözlerle, mızrağı hâlâ ata saplı duran 
Laocoön’e baktı. “Ama kimse ata bir zarar vermemeli, 
ya da onu açmaya çalışmamalı. Yoksa Athena çok 
kızar ve şehrinizi korumak yerine felakete sürükler.”
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Sinon’u dinleyen herkes, ona inanmıştı. Çok iyi 
biliyorlardı ki, eğer bir tanrı veya tanrıça öfkelenirse, 

intikamı çok korkunç olabilirdi. Yaşadıkları Olimpos 
Dağı’ndan salgın hastalıklar ya da doğal afetler 
gönderebilirdi. Tüm Truva şehrini ve ordusunu 

yerle bir edebilirdi.
Ama Laocoön hâlâ şüpheliydi. Uzun adımlarla 

ahşap atın yanında yürüdü, mızrağını çıkardı ve 
bırakmış olduğu deliğin içine baktı. “Bu atın içi boş!” 

dedi.
“Buraya gel, seni budala yaşlı adam,” dedi Sinon. 

“Athenayı kızdıracaksın.”
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Sonra, Sinon’un sözlerini ispat edermişçesine, 
korkunç bir olay gerçekleşti.

Birisi denizi işaret etti. “Şu canavarlara bakın!” 
iki devasa deniz yılanı, mavi suyun içinde şaha 

kalkmıştı. Pullu kafalarını ve yılan biçimindeki 
boyunlarını suyun üzerinde tutarak kıyıya doğru 
yüzmeye başladılar. Kan kırmızısı ibikleri, 
alev alev yanan gözleri vardı. Ağızlarından 
tıslayarak çıkardıkları dillerini titretiyorlardı! 
Sonunda sahile ulaştılar ve sürünerek 
ilerlemeye devam ettiler!

insanlar dehşete düşmüştü.
“Kaçın, hayatınızı kurtarın!” diye 
bağırdılar.
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Ben de kaçmak istedim, ama sahibem Helen 
beni kolumdan yakaladı. “Burada kal,” diye emretti. 
“Muhafızlar bizi koruyacaktır.”

Muhafızlar kraliyet ailesinin etrafında etten bir 
duvar ördüler. Yüzleri dışa dönük, mızrakları ise 
saldırıya hazır haldeydi.



Ama deniz yılanları kraliyet ailesinin peşinde 
değildi. Sürünerek yanlarından geçtikten sonra, 
korkudan donakaldığı için hiçbir yere kaçamamış 
olan Laocoön’ün yanma gittiler.
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Deniz yılanları, Laocoön’ü kıskıvrak yakalayıp 
onu bedenleriyle sıkmaya başladılar. Bu korkunç 
bir manzaraydı. Laocoön, her yanını sarmış olan 
canavarları bıçaklamaya başladı. Ama deniz yılanları 
Laocoön’e daha sıkı sarıldılar ve kara zehirlerini zavallı 
adamın üstüne kustular. Saçları zehirle sırılsıklam olan 
Laocoön, çaresiz bir halde canavarların düğümünü 
yarmaya çalıştı.

Gözlerimi kapadım, çünkü bu dehşet dolu 
sahneyi daha fazla seyredemeyecektim. Onları 
tekrar açtığımda, deniz yılanları Laocoön ün cansız 
bedeninden sürünerek uzaklaşıyordu.
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Kapıların arasından 
geçerek şehrimize girdiler.
Athena nın tapınağına 
ulaştıklarında, onun 
heykelinin yanında bulunan 

bir çukurun içine girip 
gözden kayboldular.

Truva halkı olanları 
dehşet içinde izledi. Hepsi 
tir tir titriyordu. JfŞ

“Atına zarar verdiği 
için Athena, Laocoön’ü 
cezalandırdı,” dedi bazıları.

37



»7

'

t

Bazıları ise, “Çabuk, atı derhal Truva ya sokun, 
yoksa tanrıça bizleri de cezalandıracak!” dedi.

Herkes delicesine işe koyuldu. Ahşap atın altına 
tekerlekler yerleştirip, boynuna ipler gerdiler. En 
küçük çocuk bile, elinden geldiğince gayretle 
çekti elindeki ipi. Ben de elime bir ip alıp 
kalabalığa katıldım.



“Dikkatli olun!” diye insanlar birbirlerini 
uyardılar. “Athena’nın atına zarar gelmesin.”

“Acaba şehrin kapılarından sığacak mı?” diye 
sordu insanlar nefeslerini tutarak. Ama ahşap at, 
tam da kapılardan geçecek boyuttaydı.

“Hah hah ha!” diye güldü birisi. “Odysseus 
hiç de sanıldığı kadar zeki değilmiş, atı daha uzun 
inşa etmeliymiş!”

At sallana sahana kapılardan içeri girerken, 
insanlar sevinç çığlıkları attılar.



I

Birden bir çınlama sesi duyuldu. Nereden 
gelmişti? Atın içindendi sanki.

Tekrar dinledim, ama onu bir daha duyamadım. 
“Hayal etmiş olmalısın, Karis,” dedim kendi 

kendime.
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4 .  B ö l ü m

T ru va’ m n Duş&şu

Sahibem Helen’le onun sarayında oturuyorduk. 
Ahşap atı şehrimizin içine getirdiğimizden beri 

uzun saatler geçmişti.
İnsanlar dışarıda büyük bir eğlence yapıyordu. 

Herkes yiyip içiyor, dans ediyordu.
Ama sahibem Helen kutlama havasında değildi.
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“Mutlu değil misiniz, sahibe?” diye sordum. 
“Yunanlar artık gitti ve savaş bitti. Ahşap at da 
surlarımızın içinde olduğuna göre, Truvaya artık 
kimse zarar veremez. Sinon’un bize söylediklerini 
duymadınız mı?”

Helen saçlarımı okşadı. “Keşke Sinon’un sözlerine 
inanabilseydim,” dedi.

“Sizce, yalan mı 
söylüyordu?” diye 
sordum.

Sahibem yüzünü 
astı. “Bilmiyorum,” 

yanıtladı. “O 
adamda güvenemediği 
bir taraf var.” Sahibem 
korkuyla ürperdi, ama sonra 
gülümsedi. “Belki biraz fazla şüpheciyim.”

Saatler ilerledikçe, şehir tam bir sessizliğe 
büründü. O kadar yeme, içme ve dansın ardından 
herkes derin bir uykuya dalmış olmalıydı.
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Ben de yorgun argın yatmaya giderken, birden 
arkadaş canlısı nöbetçiyi hatırladım. Surların başında 
üşümüş ve yalnız hissetmiş 
olmalıydı. Belki o da bir şeyler 
yemek isterdi.

Hemen bir parça ballı kek 
bulup surların merdivenini 
tırmandım.

Hava hâlâ çok karanlıktı, 
ama sonra bulutun ardından 
ay ışığı belirdi.

Gümüş renkli ışığın altında, 
nöbetçilerin yerlerinde 
olmadığını gördüm.
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Surlar bomboştu.
Bunun nedenini merak ettim. “Çok komiksin, 

Karis,” dedim kendi kendime gülerek. “Yunanlar 
gittiğine göre, nöbetçilere ne gerek var?”

Ama birden, karanlığın içinde birini gördüm. 
Sinsice bir yerlere gidiyor gibiydi. Görünmemek için 
hemen yere çöktüm. Birden kırmızı alevler yükseldi. 
Gizemli kişi bir meşale yakmıştı. Ayağa kalktığında, 

kim olduğunu gördüm.
“Sinon,” dedim fısıltıyla.



Meşaleyi sağa sola sallamaya başladı. Çok 
geçmeden, karanlığın içinde, uzaklardaki denizde 
cevap işareti ışıldadı.

Neler çeviriyordu bu adam? Sahibem ona 
güvenmemekte haklıydı galiba.

Sinon taş basamaklardan sessizce aşağı indi.
Görünmemeye çalışarak onu takip ettim. Onu 

durduracak veya meydan okuyacak hiçbir muhafız 
yoktu ortalıkta. Hepsi derin uykuya dalmış 5 
horluyordu.

Sinon sinsice ahşap ata yaklaşıp altına sindi.
“Ne yapıyor bu?” diye sordum kendime.
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Dehşete düşmüştüm, nefesim kesildi.
Sinon atın üzerindeki gizli bir kapağı açıyordu!
Tepeden tırnağa silahlı Yunan askerleri kayarak dışarı 
çıktılar. Odysseus da içlerindeydi. Onu miğferinin 
tepesinden tanımıştım. Askerler şehrin kapılarına 
doğru koştular.

Sonunda, her şeyi anladım.
ap at hileymiş!” diye fısıldadım.

I



Zavallı Laocoön haklıydı. Yunanlar, atı şehrimize 

gizlice girebilmek için kullanmıştı. Şimdi de ordunun

geri kalan bölümünü içeri almak için şehrin kapılarını 
açmaya koşmuştu.
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Gemiler asla
gitmemişti.
Sadece gözden
kayboluncaya

dek açılmışlar ve
Sinon’un işaretini

beklemişlerdi. Şu anda
geri dönüyor olmalıydılar. 

Belki de askerleri çoktan sahile 
çıkmıştı bile.

Sahibemi uyarmalıydım. Yunanlar onu tutsak 
alabilirdi. Hatta öldürebilirdi de.



Her şey inanılmaz bir hızla gerçekleşti. Sahibemi 
uyandırdığımda, sokaklar çoktan savaş çığlıkları ve 

dövüşme sesleriyle dolmuştu. Yunan ordusu şehrimize 
girmişti bile!

Sahibem Helen, sakin ve cesurdu.
“Kurtar kendini, Karis,” diye emretti.
“Hayır!” diye haykırdım. “Sizi asla terk edemem!”
“O zaman birlikte kaçmayı deneyelim,” dedi.
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Yunan askerleri sarayın kapılarını kırmaya 
başlamıştı ve bu yüzden dışarıya çıkan arka taraftaki 
bir yolu takip ederek çıktık. Dünyanın sonu gelmiş 
gibiydi. Her yerde yaralı insanlar vardı. Dehşete 
düşmüş bir halde sağa sola koşuşuyor, onları 
kılıçlarıyla delicesine katletmek isteyen Yunan 
askerlerinden kaçıyorlardı.
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Arka planda ürkünç bir kükreme sesi duyuldu. 
Kocaman, öfkeli bir canavar saldırıya geçmişti 
adeta. Truva şehri yanıyordu. Şehrin üzeri kara 
dumanla kaplanmıştı. Tüm saraylarımız ve 
tapınaklarımız yanıyordu.



Gözleri dehşetle dolu, çılgına dönmüş bir adam 
hızla koşarak yanımızdan geçti. “Priam’ı öldürdüler!” 
diye bağırıyordu. “Kralımızı öldürdüler!”

Sahibemle ben neredeyse şehrin kapılarına 
ulaşmıştık. Üzerinde yüzünü saklayan kapüşonlu bir 
pelerin vardı. Kimse onun Truva’nın güzel Helen’i 
olduğunu henüz anlamamıştı.
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“Eğer sahile ulaşabilirsek, bir tekne bulabiliriz,” 
dedi.

içimde küçük bir ümit kıvılcımı belirdi. Belki 
gerçekten de kaçabilirdik!
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“Dur!” diye bağırdı birisi aniden.
Uzun bir figür önümüzü kesti ve Helen’in 

kapüşonunu kaldırdı.
“Hatırlamadın mı, Helen?” diye sordu. “Spartada 

bıraktığın kocanı?”
“Menelaus,” dedi sahibem nefesi kesilerek.
Menelaus askerlerine döndü ve “Zincire vurun 

şunu!” diye emretti.
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5 . B ö l ü m

Sparta ’ya  Dönüş

Sahibem ve ben ele geçirilmiştik. O nun hayatı için 
endişe ediyordum. Ama inanılmaz bir şey gerçekleşti. 
Menelaus’un öfkesi yavaş yavaş dindi. Aradan on yıl 
geçmiş olmasına rağmen, Helen’e hâlâ âşıktı ve bu 
yüzden onu affetti. Hatta ona, “Spartaya geri dönüp 
tekrar kraliçem olmalısın,” bile dedi.

Sahibem bana sordu. “Karis, bizimle Spartaya 
gelmek ister misin? Sana çok iyi davranırız. Yepyeni 
bir hayatın olur.”

Cevabım evet oldu. Hayatımda hiç Truva’nın dışına 

çıkmamıştım. Truva şu anda harabeden başka bir şey 
değildi. Tüm güzel binaları yanıp kül olmuştu.
Truvalı erkekler öldürülmüş, kadınlar ve çocuklar da 
esir alınmıştı. Bu şehirde kalmam için hiçbir sebep 
kalmamıştı.
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Böylece bir Yunan gemisine binip uzaklara açıldık.
Harabeye dönmüş şehrime baktığımda gözlerim 

yaşlarla doldu. Üzülerek ona son bir kez baktım ve 
arkamı döndüm. Gözyaşlarını denizden esen 
meltemle kurudu.

Hayat devam ediyordu ve daha o andan itibaren 
geleceği düşünmeye başladım. “Tüm yaşananlardan 
sonra bile Sparta’yı sevebilirim.”

56



MARTI YAYINCILIK 
Martı Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Maltepe Mh. Davutpaşa Cd. 

Yılanlı Ayazma Sk. No:-8 Zeytinbumu/İstanbul 
Tel: O 212 483 27 37 - 483 43 13 Faks: 0 212 483 27 38 

www.martiyayinlari.com info@martiyayinlari.com

CopyrightOSUSAN GATES 
lllustrations©CARLOS LARA

Bu kitabın Türkçe yayın hakları Oxford University Press aracılığıyla 
Martı Yayın Dağ. San. Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.

hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Orijinal Adı: Helen of Troy 
Yayın Yönetmeni: Şahin Güç

f 'p v ir fu v  SipmiVı K n c

'jtp&nuijnSnp >jn5ro| n snspuaj^ 3A §iui5b̂

eX EAnjp sjsubj ‘dıpa ipsi n snepuajrç isedoi] ıre]o papi] uuEjUEun^ tppıtr1) -ç  

■jnjinui|o isejîjou jiâez 5pj uısnapııpjy uıiı ıfıp[E>] Epuıiıp unXns rjndoa 

nq 3A Snunnı uEpunŞndoı ip i EpuıŞıpjıppp auuıpu xXa§ nuo isouue nrjun^) 'Z

Truvalı Helen

1.Baskı:Mayıs 2016 
ISBN: 978-605-348-598-8 

Yayınevi Sertifika No: 12330

Yayınevinden izin alınmadan kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz,

a  T

ue|deA30 upsaĵ  esi»
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