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147a1Gower Caddesi sakini, Royal Society üyesi, 
Mr. John Vansittart Smith, hedefe kilitlenen enerjisi ve 
berrak zihniyle birinci sınıf bilimsel gözlemciler arasın-
da yer alabilecek tıynette bir adamdı. Ancak evrensel 
bir hırsın kurbanı olmuş, tek bir konuda seçkin bir ko-
numa gelmek yerine, pek çok alanda paye almayı he-
deflemişti. Başlarda zooloji ve botaniğe yatkınlık gös-
termiş, bu da arkadaşlarının ona ikinci Darwin gözüyle 
bakmasına sebep olmuştu. Ne var ki, profesörlüğe çok 
yaklaşmışken, çalışmalarını yarıda bırakıp bütün ilgisini 
kimyaya yöneltti. Metaller üzerine araştırmaları saye-
sinde Royal Society üyeliğine seçildi; fakat bu konuy-
la da bir müddet flört ettikten sonra neredeyse bir yıl 
boyunca laboratuvara hiç adım atmadı. Sonra Oriental 
Society’ye katıldı, el Kab hiyeroglif yazıtı üzerine bir 
bildiri sundu; yeteneklerinin ne denli uçsuz bucaksız ve 
heveslerinin ne denli çeşitli olduğunu gözler önüne ser-
miş oldu böylece.

Âşıkların en ayran gönüllüsü bile gün gelir paçayı 
kaptırır, John Vansittart Smith’e de böyle oldu. Mısır bi-

1.EskiMısırdinindeönceleriay,dahasonragenelolaraköğrenmevebilgelik
tanrısı.

TOT’UN1 YÜZÜĞÜ
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liminin derinliklerine indikçe, önüne serilen bu engin ala-
na ilgisi arttı, insan uygarlığının ilk tohumları ile sanat ve 
bilimin kökenlerine uzanmayı vaat eden önemli bir konu 
çok ilgisini çekti. Mr. Smith bu konuya öyle kapılmıştı ki 
hemen Mısır bilimcisi genç bir hanımla evlendi. Bu genç 
hanım altıncı hanedan üzerine bir kitap yazmıştı. Mr. 
Smith böylece kendisine sağlam bir faaliyet zemini oluş-
turarak meşhur Mısır bilimcisi Lepsius’un araştırmaları 
ile hiyeroglif uzmanı Champollion’un maharetini bir ara-
ya getirecek bir magnum opus1 için kolları sıvadı ve mal-
zeme toplamaya başladı. Böyle bir başyapıtın hazırlıkları 
Louvre’daki muhteşem Mısır koleksiyonu bölümü ne pek 
çok telaşlı ziyareti zaruri kıldı. Geçen ekim ayının ortala-
rında yaptığı son ziyaretinde, kendisini tuhaf ama bir o 
kadar da kayda değer bir maceranın içinde buldu.

Trenler yavaş, Manş Denizi dalgalıydı, bu yüzden 
Paris’e vardığında sinirleri harap olmuş ve darmaduman 
bir haldeydi. Laffitte Sokağı’ndaki Hôtel de France’a 
ulaşır ulaşmaz birkaç saatliğine uzandı, fakat uykuya da-
lamayınca, tüm yorgunluğuna rağmen kalkıp Louvre’un 
yolunu tutmaya karar verdi. Halletmeye geldiği mesele-
yi çözecek ve akşam treniyle Dieppe’e dönecekti. Bu 
kararı verir vermez, kalın paltosunu giydi; zira hava so-
ğuk ve yağmurluydu ve Italiens Bulvarı’nı geçip Opéra 
Caddesi’nden aşağı inmeye koyuldu. Louvre’a ulaştığın-
da artık bildik sulardaydı, papirüs koleksiyonu bölümü-
ne doğru hızlıca ilerledi.

John Vansittart Smith’in en ateşli hayranlarının bile 
onun yakışıklı bir adam olduğunu söylemeye dili var-
mazdı. Kanca burnu ile uzun çenesi, zekâsının keskinli-
ğini vurgularcasına aynı keskin ve sivri hatları taşıyordu. 

1.(Lat.)Büyükbirçalışma.
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Kafasını kuş gibi ileride tutar; aksi cevaplarını ve itirazla-
rını ise yine kuş gibi gagalarcasına savururdu. Paltosunun 
yakalarını kulaklarına kadar kaldırmış orada öylece diki-
lirken teşhir vitrinindeki yansımasından müstesna bir gö
rünüme sahip olduğunu farketmiş olmalıydı. Fakat yi ne 
de, İngilizce konuşan bir ses arkasından alenen, “Ne tu-
haf bir ölümlü!” diye haykırdığında ani bir şok yaşadı.

Pireyi deve yapan kendini beğenmişliği, kaygılarını 
fiyakalı, hatta abartılı bir umursamazlık takınarak gider-
me biçiminde tecelli ederdi. Şu İngiliz turist milletine 
karşı yüreği acılaşırken, dudakları bir çizgi halini aldı ve 
papirüs rulolarına dik dik baktı.

“Evet,” dedi başka bir ses, “çok acayip gerçekten.”
“Sanki,” dedi ilk konuşan, “sürekli mumya düşün-

mekten herif kendisi mumya gibi olmuş!”
“Bir Mısırlının yüz hatlarına sahip olduğu kesin,” de

di beriki.
John Vansittart Smith, hemşerilerinin ağzının payı-

nı vermek üzere topuklarının üzerinde sertçe dönmüştü 
ki, konuşan iki gencin sırtlarının kendisine dönük oldu-
ğunu ve salonun öte yanında pirinç parmaklıkları parla-
tan müze görevlisine baktıklarını görerek hem şaşırdı 
hem de rahatladı.

“Carter bizi Palais Royal’de bekliyor,” dedi turistler-
den biri diğerine saatine bakarak. Hızlı adımlarla yürüyüp 
giderek Mr. Smith’i meşguliyetiyle baş başa bırak tılar. 

“Şu gevezelerin Mısırlı yüz hatlarından ne anladığı-
nı merak ettim doğrusu,” diye düşündü John Vansittart 
Smith. Görevlinin yüzüne şöyle bir göz atabilmek için 
hafifçe duruşunu değiştirdi. Daha adamı görür görmez 
donakaldı. Gerçekten de çalışmalarından aşina olduğu 
bir yüzdü bu. Heykel gibi yüz hatları, geniş bir alın, düz-
gün yuvarlak bir çene ve koyu esmer bir ten. Bu özellik-
ler çalışmaları sırasında gördüğü sayısız heykelin, mum-
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yanın ve dairesinin duvarlarını süsleyen resimlerin tıpa-
tıp aynısıydı. Bu bir tesadüf olamazdı. Adam Mısırlı ol-
malıydı. Üçgen omuzlarından, dar kalçalarından bile bel-
liydi Mısırlı olduğu.

John Vansittart Smith müze görevlisinin bulunduğu 
yöne doğru seyirtti, niyeti onunla konuşmaktı. Rahatlık-
la sohbet açabilen biri değildi, üstünlerin tepeden bakı-
şıyla, eşitlerin cana yakınlığı arasındaki orta yolu bul-
makta zorlanırdı. Adamın yüzünü yandan görüyordu; gö
revlinin bakışları yaptığı işteydi. Gözlerini adamın teni-
ne diken Vansittart Smith, bu görünüşte insani olmayan, 
doğaüstü bir şeylerin farkına vardı aniden. Şakaklarının 
ve elmacıkkemiklerinin üzerindeki deri, cilalı parşömen 
gibi ışıl ışıl parlıyordu. Cildinde hiç gözenek yok gibiydi. 
Bu kupkuru ciltte nemden eser yoktu. Ne var ki, alnın-
dan çenesine kadar olan kısım kırış kırıştı. Bu kırışıklık-
lar sanki Doğa tarafından çetrefilli bir deseni işler gibi 
in ce ince dokunmuştu.

“Où est la collection de Memphis?”1 diye sordu. Eğre-
ti bir soruydu bu, laf olsun diye sorulduğu belliydi.

“C’est là,”2 diye yanıtladı adam terslenerek, başıyla 
salonun öte yanını işaret etti.

“Vous êtes un Egyptien, n’est-ce pas?”3 diye sordu bu 
kez.

Görevli kafasını kaldırdı, tuhaf bir karalığa sahip göz-
lerini soru soran adama çevirdi. Cam gibiydi bu gözler, 
Vansittart Smith daha önce hiçbir insan gözünde böyle 
koyu, böyle bulanık bir ışıltı görmemişti. Bu gözlere ba-
karken, derinliklerinde tuhaf bir duygunun belirerek deh-
şet ile nefret arası bir bakışa dönüştüğünü gördü.

1.(Fr.)Memphiskoleksiyonunerede?
2.(Fr.)Şurada.
3.(Fr.)SizMısırlısınız,öyledeğilmi?
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“Non, monsieur; je suis français,”1 diye yanıtlar yanıt-
lamaz adam hızla başını çevirip cilalama işine eğildi. 
Vansittart Smith bir an hayretle ona bakakaldı, sonra da, 
papirüsler arasında yaptığı araştırmalarla ilgili notlarını 
almak üzere, kapının arkasında gözden ırak bir köşedeki 
iskemleye yöneldi. Ancak düşünceleri doğal akışına gir-
meye direniyor; firavun yüzlü, parşömen derili müze gö-
revlisine kayıyordu.

“Ben böyle gözleri daha önce nerede görmüştüm?” 
dedi Vansittart Smith kendi kendine. “Kertenkele, tim-
sah gibi sürüngenlere özgü bir şey var bu gözlerde. Yı-
lanlarda membrana nictitans oluşumu gözlenir”; zooloji 
çalışmalarını anımsamaya çalışarak derin düşüncelere 
daldı. “Gözlere parlak bir görünüm verir. Ama o gözler-
de bundan fazlası var. Bir güç, bir bilgelik yayılıyor bu 
gözlerden ya da ben öyle yorumluyorum. Bir bitkinlik, 
tükenmişlik var sanki ve tarifsiz bir keder. Bunların hep-
si hayal gücümün bir ürünü de olabilir, ama daha önce 
hiç böyle bir izlenime kapılmamıştım. Aman Tanrım, o 
gözlere bir kez daha bakmalıyım!” Ayağa kalktı, Mısır 
koleksiyonu bölümünde gezinmeye başladı, fakat mera-
kını celp eden adam ortalarda yoktu.

Araştırmacı yine kuytu köşesine çekildi ve notları 
üzerinde çalışmaya devam etti. Papirüslerden gerekli bil-
giyi elde etmişti, şimdi geriye, bilgiler henüz hafızasında 
tazeyken bunları not etmek kalıyordu. Kalemi bir süre 
kâğıdın üstünde çabuk çabuk gidip geldi, fakat çok geç-
meden satırları daha düzensiz, kelimeleri daha okunak-
sız hale geldi, en sonunda da kalemi yere, başı önüne 
düştü. Yaptığı yolculuktan bitkin düşmüştü, ıssız köşe-
sinde öyle derin uyuyordu ki, ne bekçilerin tangırtısı ne 

1.(Fr.)HayırMösyö,benFransız’ım.
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ziyaretçilerin ayak sesleri ne de kapanış zilinin cayırtısı 
onu uyandırabildi. 

Alacakaranlık koyu karanlığa dönüştü, Rivoli Cad
desi’nin hayhuyu dağıldığı, uzaklardaki Notre Dame’ın 
çanı tok bir sesle gece yarısını vurduğu halde, yalnız ve 
karanlık silueti gölgelerin içinde sessizce oturmaya de-
vam etti. Saat bire geliyordu ki, Vansittart Smith nefesi 
kesilmiş gibi derin bir soluk alarak uyandı. Bir an için 
evdeki çalışma masasında uyuyakaldığını zannetti. Ay 
ışığı pencerelerden süzülüyordu, bakışları sıra sıra mum-
yalar ve peş peşe uzayıp giden cilalı mahfazalarda gezi-
nirken nerede olduğunu ve buraya nasıl geldiğini hatırla-
dı. Hemen panikleyen biri değildi, kendini aşina olmadı-
ğı durumların içinde bulmak hoşuna gider, sürprizleri 
severdi; bu da ırkının bir özelliği olsa gerekti. Uyuşmuş 
bacaklarını gererken saatine baktı; saatin kaç olduğunu 
görünce kendi kendine kıkır kıkır güldü. Bu sahneyi, ya-
zacağı ağırbaşlı ve ciddi makalenin girişinde hoş bir anek-
dot olarak anlatabilirdi. Biraz üşümüştü, ama cin gibi 
uyanıktı ve kendini tazelenmiş hissediyordu. Bekçilerin 
onu fark etmemiş olmasına şaşmamak gerekirdi, çünkü 
kapının ağır, koyu gölgesi üzerine vurmuştu.

Hüküm süren mutlak sessizlik baş döndürücüydü. 
İçeride de dışarıda da çıt çıkmıyordu. Ölü bir uygarlığın 
ölüleriyle baş başaydı. Dışarıdaki kent on dokuzuncu 
yüzyılın ihtişamıyla buram buram tütse ne yazardı! Bu 
salondaki her şey; kuruyup büzüşmüş buğday sapından, 
ressamın boya kutusundaki pigmentlere kadar her şey, 
geçen dört bin yıla rağmen varlığını sürdürmüştü. Geç-
miş zaman imparatorluğundan kalan ve zamanın engin 
okyanusundan karaya vuran her şey buradaydı. Haşmet-
li Teb’den, azametli Luksor’dan, Heliopolis’in yüce tapı-
naklarından, yüzlerce piramitten toplanmıştı bu yadi
gâr lar. Araştırmacı bu kasvetli loşlukta titreşen, sessiz 
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sedasız figürlere göz gezdirdi. Bir zamanlar didinip du-
ranlar şimdi huzurlu bir sükûnet içindeydiler. Hür met
kâr ve düşünceli bir havaya büründü. Kendi gençliğinin 
anlamsızlığı duygusu çöktü üzerine. İskemlesinde arkaya 
yaslanarak binanın bütün bir kanadı boyunca sıra sıra 
uzanıp giden ay ışığıyla bezeli gümüşi odalara baktı. Göz-
leri uzaktaki bir lambanın sarı parlak ışığına takıldı.

John Vansittart Smith sinirleri yay gibi gerilmiş ola-
rak iskemlesinde doğruldu. Sarı ışık yavaşça kendisine 
doğru ilerliyordu; zaman zaman duraksıyor, sonra birden 
ileri atılıyordu. Işığı taşıyan kimse sessizce hareket edi-
yordu. Bu sessizlikte ayak seslerinin duyulmamasına im
kân yoktu. Bunun bir hırsız olabileceği geldi aklına. Kö-
şeye çekildi iyice. Işık iki oda ötedeydi. Hemen bitişikteki 
odaya gelmişti bile, ama hâlâ çıt çıkmıyordu. Lambanın 
titrek ışığında havada yüzermiş gibi duran bir yüz seçin-
ce dehşete kapıldı. Gövdesi gölgede kalıyordu, ama ışık 
heyecan içindeki bu tuhaf yüze vuruyordu. Metalik pırıl-
tılar saçan gözlerin ve kadavra benzeri cildin sahibi daha 
önce konuştuğu müze görevlisinden başkası olamazdı.

Vansittart Smith’in ilk güdüsü ortaya çıkıp ona ses-
lenmek oldu. Birkaç sözle durumu açıklığa kavuşturabi-
lir ve mutlaka yan kapıdan çıkarılıp otelinin yolunu tutar
dı. Ancak adamın salona girerkenki davranışlarında sez
diği sinsilik ve kaçamak ifadesi, İn giliz’in bu niyetinden 
vazgeçmesine sebep oldu. Bu hiç de görev gereği yapılan 
bir gezintiye benzemiyordu. Zira herif keçe tabanlı terlik-
ler giymiş, soluğunu tutarak ilerliyor, soldan sağa çabucak 
göz gezdiriyor, telaşlı ve sık soluk alıp verişleri elindeki 
meşalenin alevini titreştiriyordu. Vansittart Smith usulca 
köşeye sinip dikkatle izlemeye koyuldu; belli ki herif 
gizli ve tekinsiz bir işin peşindeydi.

Adam hiç duraksamadan hareket ediyordu. Hafif ve 
çabuk adımlarla büyük mahfazalardan birine gitti, cebin-
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den bir anahtar çıkarıp kilidini açtı. Üst raftan bir mum-
yayı kendine doğru çekti, büyük bir özen ve merakla yere 
yatırdı. Lambasını mumyanın yanına koyup Doğulular 
gibi yanına çömeldi. Sonra da titreyen uzun parmaklarıy-
la mumyayı saran mumlu bezleri ve bandajları çözmeye 
koyuldu. Kumaş ruloları hışırtılarla bir bir açıldıkça odayı 
keskin aromatik kokular kapladı, parça parça tütsü ve ba-
harat çubukları mermer zemine saçıldı.

John Vansittart Smith bu mumyanın daha önce hiç 
çözülmediğine emindi. Bu operasyon onu fazlasıyla ilgi-
lendiriyordu. Merak ve heyecanla titriyor, kuşu andıran 
kafasını kapının arkasından ileri uzattıkça uzatıyordu. 
Dört bin yıllık kafadan son rulo da söküldüğünde şaşkın-
lık nidasını bastırmaya çalışmaktan başka bir şey yapa-
madı. Önce tutam tutam uzun, siyah ve parlak saç örgü-
leri yayıldı görevlinin ellerine ve kollarına. Bandajı bir 
tur daha döndürünce dar beyaz bir alın ve narin kavisli 
kaşlar çıktı ortaya. Bandajın üçüncü turunda, kenarları 
aşağı kıvrılan bir çift parlak göz ile biçimli düz bir burun; 
dördüncü ve son turdaysa kiraz gibi dolgun dudaklar ve 
hoş bir kıvrıma sahip çene ortaya çıktı. Olağanüstü gü-
zellikte bir yüzdü bu; tek kusuru alnının ortasında kah-
verengi bir lekenin bulunmasıydı. Mumyalayan kişinin 
sanatı takdire şayandı gerçekten. Vansittart Smith’in 
gözleri büyüdükçe büyüdü ve duyduğu hazla boğazın-
dan bir guruldama sesi geldi.

Bu yüzün Mısır bilimcisi üzerinde bıraktığı tesir, tu-
haf müze görevlisinin üzerinde yarattığı etkinin yanında 
hiç kalırdı. Görevli ellerini havaya kaldırdı, boğuk bir ses-
le peş peşe bir sürü anlaşılmaz söz döküldü dudakların-
dan, sonra kendini mumyanın yanına yere atıp ona sarıldı, 
dudaklarını ve alnını öpücüklere boğdu. “Ma petite!1” diye 

1.(Fr.)Küçüğüm.
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bir inilti koyuverdi. “Ma pauvre petite!”1 Sesi duyguyla 
doldu, boğuklaştı; yüzündeki kırışıklıklar titreşti, ama 
gözlerinde bir damla yaş yoktu, iki cam bilye gibi kupku-
ruydular. Bir süre seyiren yüzü ve kıpır kıpır dudaklarıyla 
figan ederek öylece yattı. Sonra yüzünü geniş bir gülüm-
seme kapladı, bilinmeyen bir dilde birkaç söz söyledi ve 
önemli bir iş başaran birinin çevikliğiyle ayağa fırladı.

Odanın ortasında büyük dairesel bir teşhir kutusu 
var dı; kutunun içinde Mr. Smith’in sık sık hayranlıkla 
baktığı, eski Mısır yüzükleri ve değerli taşlardan oluşan 
muhteşem bir koleksiyon bulunuyordu. Görevli bu ku-
tuya doğru gitti, kilidini açıp kapağını kaldırdı. Lambası-
nı kutunun kenarına yerleştirip yanına da cebinden çı-
kardığı küçük toprak bir kavanoz koydu. Sonra kutudan 
bir avuç dolusu yüzük çıkardı; ciddi ve heyecanlı bir yüz 
ifadesiyle yüzüklerin her birini toprak kavanozun içinde-
ki sıvıya buluyor, sonra da yüzükleri ışığa doğru tutuyor-
du. İlk gruptan hayal kırıklığına uğradığı belli oluyordu, 
çünkü bunları hırçın bir sabırsızlıkla kutunun içine atıp 
bir miktar yüzük daha çıkardı. Kocaman taşlı büyük bir 
yüzüğü hevesle alıp kavanozun içindeki sıvıyla sınadı. 
Bunu yapar yapmaz da neşeyle bir çığlık koyuverdi, kolla-
rını coşkuyla iki yana savurunca kavanozu devirdi, kava-
nozun içindeki sıvı akarak İngiliz’in ayaklarına kadar gel-
di. Görevli göğüs cebinden kırmızı bir mendil çıkardı, 
yerde akan sıvıyı temizleyerek köşeye kadar takip etti. 
İşte o an araştırmacıyla yüz yüze geldiler.

“Çok özür dilerim,” dedi John Vansittart Smith, bü-
yük bir kibarlıkla; “bu kapının arkasında uyuyakalma 
gafletinde bulunmuşum.”

“Beni mi gözetliyordunuz?” diye sordu beriki İngi-

1.(Fr.)Benimzavallıküçüğüm.
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lizce, cesede benzeyen yüzündeki zehirli bakışlarla.
Mr. Smith doğrucu bir adamdı. “İtiraf etmeliyim ki,” 

dedi, “yaptıklarınızı gördüm ve bu benim ilgimi ve me-
rakımı celbetti.”

Adam bağrından göz alıcı keskinlikte bir bıçak çıkar
dı. “Ucuz kurtuldunuz,” dedi; “sizi on dakika önce gör-
müş olsaydım bu bıçağı kalbinize saplardım. Yine de, 
ba na dokunacak ya da herhangi bir biçimde müdahale 
edecek olursanız kendinizi ölmüş bilin.”

“Size müdahale etmeye hiç niyetim yok,” diye yanıt 
verdi araştırmacı. “Burada tamamen tesadüf eseri bulu-
nuyorum. Sizden tek isteğim, beni buradan çıkarma lüt-
funda bulunmanız.” Aşırı bir nezaket içindeydi, çünkü 
adam kamasının ucunu sol elinin avucuna dayamıştı, 
keskinliğinden iyice emin olmak ister gibiydi. Yüzünde 
ise yine aynı kötücül ifade vardı.

“Bilemiyorum,” dedi adam. “Yo, belki de böylesi da
ha iyi. Adınız ne?”

İngiliz adını söyledi.
“Vansittart Smith,” diye tekrarladı beriki. “Londra’da 

el Kab yazıtı hakkında bildiri sunan Vansittart Smith siz 
misiniz? Yazılı metni okumuştum. Konu hakkında zerre 
kadar bilginiz yok.”

“Ama efendim!” diye itiraz edecek oldu Mısır bilim-
cisi.

“Evet, birçok kendini bilmezin araştırmasından da
ha iyi olduğu bir gerçek. Mısır’daki eski yaşantımızın te-
mel taşı, sizin zannnettiğiniz gibi yazıtlar ya da anıtlardan  
ibaret değildi. Esas olan simya felsefemiz ile mistik bilgi-
lerdi. Siz bunlardan neredeyse hiç bahsetmiyorsunuz.”

“Eski yaşantınız mı?” diye tekrarladı bilimadamı, göz-
leri fal taşı gibi açılmıştı; sonra aniden, “Aman Tanrım, 
mumyanın yüzüne bak!” diye haykırdı.

Adam dönüp ışığı ölü kadının yüzüne tutunca uzun 
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ve kederli bir haykırış koyuverdi. Havayla temas eden 
yüz mumyacının bütün sanatını bozmuştu. Yüzdeki de-
riler dökülmüş, gözler içe kaçmış, rengi kaçmış dudaklar 
büzüşerek sapsarı dişleri açığa çıkarmıştı. Alındaki kah-
verengi leke de olmasa bunun az önce gençlik ve güzel-
likle ışıldayan yüz olduğuna kimse inanmazdı.

Adam acı ve dehşet içinde çırpınıp dövünmeye baş-
ladı. Sonra kendisine güçlükle hâkim olarak haşin bakış-
larını bir kez daha İngiliz’e yöneltti.

“Önemli değil,” dedi titreyen bir sesle. “Hiç önemli 
de  ğil. Bugün buraya bir şey başarma azmiyle gelmiştim. 
O şey şimdi gerçekleşti. Diğer şeylerin hiçbir önemi yok. 
Aradığımı buldum. Eski lanet bozuldu. Onunla yeniden 
birleşebilirim. Onun ruhu beni perdenin öte yanında bek-
lerken, cansız kabuğuna ne olduğunun hiçbir önemi yok!”

“Bunlar çok uçuk düşünceler,” dedi Vansittart Smith. 
Bir çılgınla konuştuğuna giderek daha fazla ikna oluyordu.

“Zaman daralıyor, gitmeliyim,” diye devam etti beri-
ki. “Beklemekten bıkıp usanmıştım, artık beklediğim an 
geldi. Fakat önce size göstermeliyim. Benimle gelin.”

Meşaleyi eline alıp dağınık odadan çıktı ve birbiri 
ardına uzanan Mısır, Asur ve Pers bölümlerinden geçe-
rek hızla ilerledi, araştırmacı da peşindeydi. Son bölüme 
vardığında, dipteki küçük bir kapıyı iterek açtı ve kıvrı-
larak inen taş basamaklardan aşağı inmeye koyuldu. İn-
giliz gecenin soğuk taze havasını alnında hissetti. Karşı-
sında sokağa açıldığını düşündüğü bir kapı vardı. Bunun 
sağındaki başka bir kapı ağzına kadar açıktı, buradan 
koridora sarı bir ışık huzmesi yayılıyordu. “Buraya gelin!” 
dedi görevli aceleyle.

Vansittart Smith duraksadı. Bu maceranın sona ere-
ceğini ummuştu. Yine de merakına yenildi. Bu meseleyi 
burada bırakamazdı, bu yüzden tuhaf arkadaşının peşin-
den aydınlık odaya girdi.
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Kapıcı bölmesine benzer küçük bir odaydı. Şömi-
nede odun ateşi kıvılcımlar saçıyordu. Bir yanda teker-
lekli bir karyola, diğer yanda kaba saba tahta bir iskemle 
duruyordu; ortada ise üzerinde yemek artıkları olan yu-
varlak bir masa vardı. Araştırmacı, bakışları odada gezi-
nirken küçük detaylardaki yabansı tasarımı ve eşyaların 
antika işçiliğini fark edip heyecanını bastırmakta zor-
landı. Şamdanların, şöminenin üzerindeki vazoların, şö-
mine maşalarının, duvardaki süslerin hepsi uzak geç-
mişle ilişkilendireceği türdendi. Uykulu gözlerle bakan 
adam yatağın kenarına oturdu, misafirine de iskemleyi 
işaret etti.

“Her işte bir hayır vardır,” dedi, mükemmel bir İngi-
lizceyle. “Belki de alnımıza bu yazılmıştı. Aklını fikrini 
doğanın işlerine burnunu sokmakla bozmuş aceleci ölüm-
lülere ders olsun diye arkamda benden sonra anlatılacak 
bir hikâye bırakmam gerekiyordu belki de. Bu hikâyeyi 
size bırakıyorum. Nasıl istiyorsanız öyle kullanın. Sizinle 
konuştuğum şu anda, bir ayağım öte âlemin eşiğinde.

Tahmin ettiğiniz gibi, ben Mısırlıyım – ama şimdi-
lerde Nil Deltası’nda yaşayan, ayaklar altına alınmış bir 
ırkın kölelerinden değilim. İbranileri ehlileştiren, Eti-
yopyalıları güney çöllerine süren ve sonraki nesillerin kıs-
kançlık ve hayranlıkla baktığı o kudretli eserleri inşa eden 
azılı ve sert bir halkın geride kalan son temsilcisiyim. 
İsa’dan bin altı yüz yıl önce, firavun Tutmosis’in döne-
minde dünyaya geldim. Benden korkup çekinmeyin öy
le. Dinleyin, o zaman benden korkacağınıza bana acıya-
caksınız.

Adım Sosra’ydı. Babam büyük Avaris Tapınağı’nda 
Tanrı Osiris’in başrahibiydi. Avaris Tapınağı o günlerde 
Nil’in Bubastis kolu üzerinde bulunuyordu. Tapınakta 
yetiştirildim ve sizin İncil’inizde de sözü edilen bütün o 
mistik sanatların eğitimini aldım. Yetenekli bir öğrenciy-
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dim. Daha on altıma gelmeden en bilge rahibin öğrete-
bileceği her şeyi öğrenmiştim. O zamandan sonra kendi 
kendime doğanın gizemleri üzerine çalışmaya başladım 
ve bilgilerimi hiç kimseyle paylaşmadım.

İlgimi çeken sorular üzerinde en çok kafa patlattık-
larım, yaşamla ilgili olanlardı. Hayatta kalma ilkesinin 
derinliklerine daldım. İlaçlar, hastalıkları iyileştirmek 
içindi. Oysa ben, bedeni güçlendirip zafiyet ve ölümün 
onu ele geçirmesini engelleyecek bir yöntem geliştirebi-
leceğime inanıyordum. Size burada araştırmalarımı uzun 
uzun anlatmamın bir yararı yok. Zaten anlatsam bile an-
layamazsınız. Deneylerimin bir kısmını hayvanlar üze-
rinde, bir kısmını köleler, bir kısmını da kendi üzerimde 
yaptım. Bunların sonucunda, kana enjekte edildiğinde, 
zamana, kötü muamele veya hastalıklara karşı bedeni 
güçlendirip koruyacak bir sıvı elde ettim. Ölümsüzlüğü 
sağlamayacaktı belki ama bu sıvı sayesinde insan bedeni 
binlerce yıl dayanabilecekti. Sıvıyı bir kedide denedim, 
sonrasında hayvana en güçlü zehirleri verdiğim halde 
hayvan yaşamaya devam etti. O kedi bugün Nil Delta
sı’nın güneyindeki Aşağı Mısır’da yaşıyor. Bu işte gizem-
li ya da büyülü olan hiçbir şey yok. Kimyasal bir buluş 
sadece, bugün de tekrar yapmak mümkün.

Yaşama aşkı gençlikte yoğundur. Acıyı yok edip ölü-
mü uzaklara kovduğuma göre kendime iyi bakmam ge-
rekmiyordu. Yüreğim kuş gibi hafiflemişti, melun sıvıyı 
damarlarıma zerk ettim. Sonra fayda sağlayabileceğim 
başka birini aramaya koyuldum. Tot’un genç rahibi Par-
mes, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla gönlümü kazanmıştı. 
Sırrımı ona fısıldadım ve kendi arzusuyla iksirimi ona da 
enjekte ettim. Kendi yaşımda bir yoldaşım olmalı, diye 
düşünüyordum.

Bu muazzam buluştan sonra, çalışmalarımı belli bir 
oranda hafiflettim, ama Parmes kendi çalışmalarına son 
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sürat devam etti. Onu her gün Tot Tapınağı’nda elinde 
küçük şişeler ve imbiklerle çalışırken görüyordum, ama 
çalışmalarının gidişatıyla ilgili bana çok az şey anlatıyor-
du. Bense, sevinçten uçarak şehirde dolaşıyor, çevremde-
ki her şeyin yok olup gitmeye mahkûm olduğunu, bir tek 
benim var olmaya devam edeceğimi düşünüyordum. İn-
sanlar önümde saygıyla eğileceklerdi, çünkü sahip oldu-
ğum bilgiyle başka diyarlarda da nam salmış olacaktım.

O sıralarda savaş hüküm sürüyordu, Yüce Kral, Hyk
 sosları defetmeleri için askerlerini doğu sınırına salmıştı. 
Kralı temsil etmek üzere Avaris’e de bir vali atanmıştı. Bu 
valinin kızının güzelliği dillere destandı. Bir gün Parmes’le 
birlikte yürürken onu gördüm, kölelerinin omzunda ta-
şınıyordu. Yıldırım çarpmışa döndüm. Kalbim artık bana 
ait değildi. Kendimi onu taşıyanların ayaklarının altına 
atmaya hazırdım. O benim kadınım olmalıydı. Onsuz bir 
hayat düşünemiyordum. Onun benim olacağına dair, Gü-
neş Tanrısı Horus’un üstüne yemin ettim. Tot rahibine de 
bunu söyledim. Bunu duyan Tot rahibi, gece yarısı gibi 
kararan çehresini benden uzağa çevirdi.

Bu kıza ne kurlar yaptığımı anlatmaya hacet yok. 
Sonunda o da bana âşık oldu. Meğer Parmes onu benden 
önce görmüş ve ona olan aşkını kıza belli etmiş; fakat 
ben Parmes’in tutkulu aşkına gülüp geçtim, çünkü kızın 
gönlünün bende olduğunu biliyordum. Şehirde verem 
salgını baş göstermişti, pek çok insan hastalığa tutuldu; 
bense korkusuzca hastalarla ilgileniyordum. O benim bu 
cesaretime hayran kalıyordu. Sonra sırrımı ona açıkla-
dım ve iksirimi onun üzerinde kullanmama izin vermesi 
için ona yalvardım.

‘Gül yüzün hiç solmayacak, Atma,’ dedim ona. ‘Di-
ğer şeyler solup gidecek, ama seninle ben ve birbirimize 
olan aşkımız hep yaşayacak, Kral Chefru’nun lahitinden 
bile daha kalıcı olacağız.’ 
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