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Günbatýmý ülke si nin kâti bi Ce mal bin Ab dul lah þöy-
le an latýyor:

Onun do ðudan gel miþ ol du ðu na kuþ ku yok tu. Bi zim 
top  rak la ra kim se as la batýdan va ra madý. Eðer günün 
bi rin  de batýdan ge len bi ri olur sa, son de re ce ola ðanüstü 
bir olay olur bu. Ülke miz kýraç top rak larýn sýnýrýnda, 
Ka ran lýk lar De ni zi de nen Büyük Ok ya nus’un kýyýsýnda. 
Bu gü ne ka dar karþý sa hi le gi dip de ge ri dönen, gördükle-
ri ni bi   ze an la tan kim se çýkmadý. Yi ne de... meç hu le doð-
ru ma   ce ra pe þin de ko þan gözü pek in san lar hep ol du.

Örne ðin þu ye di kar deþ, bun lar dandýr. Sað da sol da 
an  la  týlan la ra bakýlýrsa, ken di el le riy le sað lam bir ge mi 
in  þa et  miþ ler ve o za ma na ka dar eþi ben ze ri görülme miþ 
uzun  luk ta bir yol cu lu ða ye te cek ka dar er zaký içi ne yük-
le   miþ ler. Bu ra da görüþler ayrýlmak tadýr: Ki mi le ri yol cu-
luk altý ay süre cek ti, der, ki mi le ri bir yýl; bu ye di kar de-
þin asýl ni ye ti ni kim se nin bil me di ði ne kalýbýný ba san  lar 
bi  le vardýr! On larýn nasýl veda ettiklerini kim se unu ta-
ma   dý. Yo la çýkýþlarýndan kýsa süre önce, bir takým in san-
lar türe miþ ti or talýkta... Ne re den gel dik le ri meç huldü. 
Ye   di kar de þin et rafýnda hal ka ol du lar ve on lar la ku cak-
laþ  týlar. Ku lak larýna es ra ren giz sözler fýsýldadýktan son-
ra, ora da du rup yel ken ler fo ra edil ene, ge mi nin pru va sý 
ba týya yönelene ka dar bekle di ler. Son ra yok ol du  lar.

On la ra ‘çöl in san larý’ den di, çünkü –ke sin bir þey 
söy   le mek mümkün ol ma sa da– ora dan ge lip ora ya ge ri 
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dön müþler di. Ye di kar de þe ge lin ce; ka der le ri ka ranlýkta 
kal dý. Bir da ha as la on larý gören ol madý. Ara dan kaç 
ku þak geç ti ði ne göre, ölmüþ ol duk larýndan artýk kim 
kuþ ku du  ya bi lir? Yi ne de, bir gün mut la ka ge ri ge le cek-
le ri ve ba týdan görüldükle ri an da her þe yin altüst ola caðý 
de di ko  du larýný or talýða ya yan lar da ol du. Yüce Efen di-
miz bu tür id di alarý di ne aykýrý ka bul et ti ðin den, kim ki 
bu tür de  di ko du larý her ke sin önünde, açýkça di le ge tir-
me ye ce sa  r et eder, sert bir þe kil de ce za landýrýla caktýr, 
di ye bil dir miþ  ti, bu ne den le giz li ce yayýldý bu söylen ti ler.

Bu kay bo luþ la il gi li atasözü bi le çýkmýþtý. Örne ðin, 
im  kânsýz ya da ger çek leþ me si çok zor bir þey den söz 
et mek için bi zim mem le ket te, “Ye di kor ku su zun dönü þü-
nü bek le ba kalým,” ya da “Ye di kar deþ döndüðünde...” 
de  nir.

Köke ni artýk unu tul muþ ol sa da bun lar hâlâ çok kul-
la nýlan özde yiþ ler dir.

Bir baþ ka hikâye yi de ci var de niz le rin en es ki kap ta-
ný, dal ga larýn mi zacýný an la mak ta us ta laþmýþ bir kýla vuz 
kap  tan, en lem ve boy lam bul mak ta bil gi li, yýldýzlarýn 
ko nu  mu nu in ce le ye rek yön bul ma sa natýnda uz man olan 
Ýb ra him El Raj ra ci’den öðren dim: Ge mi ci ler Büyük 
Ok ya  nus’ta iler li yor larmýþ ki, bir ye re gel dik le rin de, 
su larýn de  rin lik le rin den çýkan bir ka ide nin üze rin de 
bakýrdan bir hey kel görmüþler. Kim ta sar lamýþtý böyle 
bir þe yi? Kim yont muþ tu? Bu ra ya ka dar kim taþýmýþtý? 
Kim se bun  larý bil mi yor muþ. Böyle görkem li, böyle tu haf 
bir hey  ke lin in san larýn düze ni ne ya bancý ya ratýklarýn 
ese ri ol  du ðu na tüm ge mi ci ler ik na ol muþ. Ayak ta, eli ni 
kaldýrmýþ, beþ par maðý açýk bir in san figürünü tem sil 
edi yor muþ; yeryüzünün tüm dil le rin de hâke dil miþ bir 
yazýtta ise þun lar yazýyor muþ:
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“Bu sýnýrý kim se ge çe mez.”

El Raj ra ci, ayný uyarýyý taþýyan ve san ki dört bir yan-
dan ge len bir se sin bazý ge ce ler iþi til di ði ne de ye min et ti.

Bu hey ke li o da görmüþ müydü? “Hayýr,” ce vabýný 
ver  di El Raj ra ci.

Görmüþ olan larýn aðzýndan mý iþit miþ ti bu hikâye yi? 
“Her kes bi lir bu nu,” karþýlýðýný ver miþ ti bu so ru ya, 
“de niz le rin tüm kap tan larý hey kel den uzak du rur.”

Be nim bu hikâye le ri ak tar mak ta ki tek amacým, dos-
tu  mu zun Ok ya nus’u aþtýðý de di ko du su nu ya yan lar kar þý-
sýn da, bi zim top rak la ra günbatýmý ta rafýndan var manýn 
im k ânsýzlýðýný kanýtla maktýr. Onun gündo ðu mu ta ra fýn-
dan gel di ði ne hiç kuþ ku yok, za ten ken di si de bu nu söy-
ler  di. Güney den gel miþ ola mazdý –bir çöl in saný de ðil di–; 
ku  zey den de gel miþ ola mazdý –ya bancýya ben zer bir yaný 
yok  tu–.

Ýnsan larýn ya þadýðý top rak larýn son sýnýrý olan, gün-
batýmý ülke si sul tanýnýn þeh ri ne, bil gi nin anasý ve iman 
sa  vaþçýlarýnýn ka le si, lütuf di le yen le rin sa rayý ve arayýþ 
için  de ki ruh larýn sýðýnaðý, yol cu larýn barýnaðý, ümit do lu 
yü rek le rin son barýnaðý olan baþ ken te gir di ði ni bu ra da 
ya  þa yan kim se görme miþ ti. Tanrý, ken tin... dos tu mu zun 
var dýðý ken tin sa hi bi ve bek çi si olan Efen di mi zi ko ru-
sun!.. Ka palýçarþýnýn ol du ðu ma hal le de, þe hir mer ke zin-
de, uluca mi nin karþýsýnda görüldüðünde yor gun luk tan 
bit  kin bir hal dey di. Et rafýný sa ran yu mur cak lar ve ay  lak-
lar iti þip kakýþýyor du. Ve küçük bir ya ra maz ona taþ at -
ma  ya kalkýþtýðýnda, ani den her ke sin tanýdýðý ve ürktü ðü 
kor kunç bir se sin gürle di ði iþi til di: Ca mi nin gi ri þi ne 
çý kan ba sa mak larýn te pe sin de ma ra but, Þeyh El Ek be ri1 
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du    ru yor du; Tanrý onun yardýmýný üze ri miz den ek sik 
et me   sin!

Dos tu muz, hatýra larýnda ki kor ku nun umut la ka rýþ tý-
ðý, yor gun, yal va ran bakýþlar la ona doð ru döndü. Ýler le di; 
için  de, yol luk ni ye ti ne ye di es ki ki tabýn bu lun du ðu hey-
be  si ni sürüklüyor du; bu ki tap lar dan iler de ayrýntýlý ola-
rak söz ede ce ðiz. O an büyük bir ses siz lik ol du ve sus kun 
k a  la balýk ya vaþ ya vaþ yak laþýp görünmez bir hu du dun 
eþi  ðin de do nup kaldý. Yalnýzca dos tu muz yürüme ye 
de vam et ti. Mer di ven den çýktý ve þey hin iki ba sa mak 
be ri sin  de dur du. O sýra da, El Ek be ri’nin þu sözle ri et ti ði-
ni her  kes iþit ti:

“Ni ha yet gel din!”
“Ni ha yet,” ce vabýný ver di dos tu muz.
“Kar deþ ler den ne ha ber ge tir din?” 
“Ruh larýný sa na çe vir di ler.”
“Böyle lik le, Tanrý’nýn iz niy le, ken di sýðýnak larýna 

va rýr lar,” de di bu nun üze ri ne þeyh, hu zur lu ve ke sin bir 
ses to  nuy la.

Bir iþa ret le onu mer di ven den çýkma ya, ca mi nin eþi-
ði  ni aþ ma ya da vet et ti. Dos tu muz çok bez gin görün dü-
ðün den, þeyh onun alnýný ok þadý ve eli ni ha fif çe sarýðýna 
deð  dir di; son ra ka la balýða doð ru dönünce, her kes, say gý-
lý ve çe kin gen, baþýný öne eðe rek he men daðýldý!

Ma ra but larýn Üstadý –yüce, saygýn þah si yet, ka ya 
gi bi sað lam, soy lu ruh, sözü her kes çe din le nir– Þeyh El 
Ek   be ri, –ne ka dar kud ret li ol sa da– as la yüksek mev ki de-
ki bir þah si ye tin hu zu ru na çýkmaz, onu çaðýrtýr ve o da, 
ga   yet müte vazý, þeyhin hu zu ru na çýkar. Küçükler den 
ön ce büyükle ri azar lar. Onu ‘Sul tan’ di ye ad landýrma la rý-
nýn böyle yýðýnla ne de ni var. ‘Sul tan’ den di ðin de kas te di-
 len þeyh tir; oy sa bu sýfat ülke nin tek hâ ki mi ne, hü küm -
dar lýðý ida rey le görev li ki þi ye ve ri lir ge nel lik le. Za ten 
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bun  dan bir yýl önce Efen di miz bo yun eðe rek –ve olay  la-
rýn da zor la masýyla– ken di sýfatýný va li ola rak de ðiþ  tir-
me ye ka rar ver miþ ti, böyle ce El Ek be ri’den baþ ka ‘sul -
tan’ kal  madý.

Onun en et ki le yi ci yaný, dönüþümler den hoþ lanýyor 
ol  masýdýr. Örne ðin kâh bir as lan, kâh na rin bir ke le bek 
ha  li ni alýr, ki mi za man ha va da asýlý bir bu lut, ki mi za man 
da ka ranlýðý de len ýþýk olur... ya da ka yayý de lip çýkan, 
rüz  gârýn key fi ne göre sal la nan bir çi çek.

Yýldýzla ra me raklý ol du ðu da bi li nir, uzak ge ze gen le-
rin ha re ket le ri hakkýnda bil gi sa hi bi dir, harf le rin es rar 
ve sem bol le ri ne vâkýf bi ri dir, batýya doð ru, ge ri dönüþsüz 
bir yol cu luk için Ka ranlýklar De ni zi’ne çýkmýþ o ma ce ra-
pe  rest ge mi ci le rin hikâye si ne karýþmýþtýr. Yazgýlarýný 
ke sin ola rak bi lir. Ama bu ko nu da as la tek laf et mez.

Ye di gün bo yun ca dos tu muz Üstadýmýzla baþ ba þa 
kal dý, yalnýzca na maz saa tin de or ta ya çýkýyor du. En ar ka 
sý ra da saf tu tu yor, hey be si ni da ima eli nin uza na caðý ye re 
ko  yu yor du. Di ðer le ri nin se lamýna, baþýný ha fif çe sal la ya-
rak karþýlýk ve ri yor du. Tek bir laf et mi yor du. O haf tanýn 
so  n un da ca mi nin av lu sun da be lir di, gözle ri ni batýya dik-
miþ  ti, san ki bir þey bek ler, bir iþa ret arar gi biy di.

Ona ‘Ya bancý’ den di. Her þey, va ro luþ tarzýnda ki her 
þey, otu rup kalkýþýnda ki, yi tip gi den bakýþlarýnda ki her 
þey, yalnýzca ge lip ge çi ci ol du ðu nu ve günün bi rin de 
gi de  ce ði ni düþündürüyor du... Han gi ufuk la ra doð ru? 
Bu nu kim se ye aç madý, ba na bi le, bir lik te soh bet et ti ði-
miz, bir  bi ri mi ze dost ça bað landýðýmýz an lar da bi le bun-
dan söz et me di. Yi ne de onu az çok an la mayý ba þarmýþtým. 
Sö z le ri nin öte sin de, ses siz lik le riy le, baþýboþ do laþ ma la-
rýy la da be nim le ko nu þu yor du. On dan ba na eri þen iþa ret-
ler  le sýrlarýnýn kýrýntýlarýna vâkýf ol dum. Ama büyük bir 
is  tek le onun hikâye si ni yaz mak gi bi soy lu bir göre ve 
kal kýþ týðýmda, ken di ken dim le yaptýðým bir an laþ ma ya 
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sa dýk ka la rak, bu der le me de bun la ra ima da bu lun mak la 
ye  tin dim yalnýzca: Sözle rin de ki sýrrý açýða vu ra bi le cek 
tek bir sözcüðü bi le as la kul lan madým, ta ma men açýk bir 
þe  kil de sözünü et tik le riy le ye tin dim.

Açýklýk ve þef faflýk kaygýsýyla sürüklen di ðim bu 
ko nu dýþý açýkla ma larý kýsa ke se rek ko nu ma ge ri dönüyo-
rum. Gönüllü ola rak içi ne ka pandýðý bu karanti na dan 
çýk  týðýnda dos tu muz ger çek ten de ken di sin den söz et me-
 ye baþ ladý; in san lar la ge ve ze lik edi yor, görmüþ ol du ðu 
her þe yi, geç ti ði mem le ket le ri, çað larý, ko nak ladýðý ül ke -
le ri, ru hu nu ve be de ni ni kap lamýþ olan bek len me dik 
gü cü, elin den kaçýrdýðý sýnýrsýz gücü, tanýdýðý muh te þem 
ka dýnlarý, hay ran kaldýðý, o za ma na ka dar du yul mamýþ 
tu  haflýklarý anýyor du.

Onun hikâye si tüm þe hir de dil den di le do laþtý; en 
uzak köyle re ka dar vardý. Bir süre son ra, onun hikâye le-
ri  ni din le mek için uzak lar dan ge len ler ol du. Ýster inanýn 
is  ter inan mayýn, bu hikâye le ri her din le dik le rin de bü yü-
le  n i yor lardý.

Dos tu mu zun ününün gi de rek büyüdüðünü ve adý-
nýn du dak tan du da ða yayýldýðýný gören Efen di miz, an la-
ta  cak larýný ken di aðzýndan din le mek için adam lar salýp 
onu çaðýrttý. Ama o bu em re he men ita at et me di, önce 
Þeyh El Ek be ri’yi görme ye git ti, o da bir iþa re tiy le sul ta-
nýn hu zu ru na çýkmasýna izin ver di.

Böyle ce sa ra ya çýktý. Bir sa lo nu ona tah sis et ti ler; 
ora  da yüksek düzey ya bancýla ra su nu lan tüm saygý ve 
il gi  yi gördü. An lattýklarý karþýsýnda büyüle nen, ona iyi ce 
bað  la nan Efen di miz üç top lantýnýn so nun da be ni çaðýrt-
tý. Ben de, be ni ne yin bek le di ði ni me rak ede rek, sul tanýn 
hu  zu ru na çýktým.

“Bu ya bancýnýn ge li þi,” de di, “gel miþ geç miþ en 
tu haf olay lar dan bi ri dir. Ya unu tu lur sa? Ya onun hikâye-
si, þe  hir de bir iz ya da et ki býrak ma dan bir du var dan öte-
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ki ne koþ tu ran yu mu þak bir mel tem gi bi yok olup gi der-
se?”

Efen di miz sözünü ke sip gözle ri ni üze ri me dik ti, bir 
yan  dan da par mak larýný gür sa kal larýnda gez di ri yor du.

“Ne yap malý o hal de?” di ye de vam et ti sul tan.
Bir anlýk bir ses siz lik ten son ra, yaz ma sa natý üze ri ne 

gör kem li bir el ki tabý ka le me almýþ, Þark’ýn oku muþ la-
rýn dan bi ri nin ese ri ne þu düþüncey le baþ lamýþ ol du ðu nu 
söy le dim:

Ne dir ki düþünce ler ve fi kir ler
Ge çi ci, tatlý mel tem ler den baþ ka?
Yalnýzca ka lem alýko ya bi lir on larý.

Efen di miz bu sözden hoþ landý ve ba na Ya bancý’nýn 
ak  tardýðý her þe yi in ce in ce yaz mamý ve an la ta cak larý 
tü ke  ne ne dek göre vi me ara ver me den de vam et me mi 
em ret  ti. Ýþim bit ti ðin de ge lip yazdýklarýmý Efen di mi ze 
tes lim ede cek tim, o da bu hikâye rüzgârlarýn key fin ce 
as la da ðýlýp git me sin ve in san larýn bel le ðin de, günün 
bi rin de Tan rý mut lak bir hüküm ge ti re ne ka dar1 asýrdan 
asýra ak   tarýlsýn di ye kop ya et ti re cek ti.
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Çaðrýnýn Hatýrlanýþý

Tanrý’nýn yok sul ku lu, on dan baðýþ, sev gi ve þef kat 
di  le yen, Mýsýr top rak larýnda, Ka hi re’de doð muþ olan 
Ah med bin Ab dul lah bin Avd bin Selâme, El Go ha ni, El 
Sai di an latýyor:

Ya þadýðý þeh ri bir çar þam ba günü terk et ti Ya bancý. 
Ma  yýs ayýnýn do ku zun cu günüydü, bun dan kýrk beþ, bel-
ki el li beþ, hat ta yet miþ beþ yýl önce, çok çok uzun süre 
ön  ce. Anýlarý bu ka dar bu lanýkken ke sin ola rak sap ta-
mak, doð ru su nu bil mek mümkün de ðil.

Günü ke sin ola rak söyle ye bi li yor –do ku zuy du–, ama 
üze  rin den kaç yýl geç ti? Öyle ge ri ler de kaldý ki! Ki mi 
za man ona önce ki gün yo la çýkmýþ gi bi, ki mi za man ise 
ezel   d en be ri yol cu luk edi yor muþ gi bi ge li yor.

Ne var ki, günbatýmý ülke si ne vardýktan son ra, þa fa-
ða doð ru git ti ði ni hâlâ hatýrlýyor.

Bir süre du ru yor, bakýþlarý boþ lu ða dalýyor, yüzünün 
an   lamýna nüfuz et mek mümkün de ðil, ken di ken di ne 
so ru   yor: “Ge nel lik le do ðum gi bi, ölüm de ni çin þa fak vak
ti ge   lir?”

Ba basý, si yah ip li ðin be yaz ip lik ten ayýrt edil me ye 
baþ  landýðý va kit te ka pamýþtý gözle ri ni. An ne si, dayýsý, 
ha  lasý, en yakýn ar ka daþ larýnýn ço ðu da öyle. Ve dünya ya 
ge  li þi ni din le di ði her kes, ge ne þa fak vak ti an ne le ri nin 
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kar nýndan ko vu lup gün ýþýðýna çýkmýþlardý.
Ni çin or du lar günün ilk ýþýklarýndan önce sa vaþ 

du ru  mu na ge çip ölüme doð ru iler le yen ilk bir lik le ri ni o 
va kit  te oluþ tu ru yor lardý? Stra te ji uz man larýnýn günün 
bu sa a ti ni ter cih et me si ni nasýl açýkla malý? 

So ru yu so ru yor ama ce vap lamýyor du. Kuþ ku suz var
sa yýmdý di le ge tir dik le ri, ke sin kanýya vardýran bir þey 
yok  tu söyle dik le rin de. Ku lak ke si le rek, söyle di ði her þe yi 
kâ ðýda ge çir di ðim tüm o söyle þi ler bo yun ca bu böyle sür
dü. Bu ko nu da ile ri sürdüðü bir düþünce de þuy du: “Þa
fak, son ile baþ langýcýn ka vuþ tu ðu saa tin yak laþtýðý 
an la mýna ge lir: Ge ce so na erer ve gün boy göste rir.”

Ben, Ce mal bin Ab dul lah, ek li yo rum:
Es ki ler yol cu lu ða her za man þa fak ta çýkmayý ter cih 

et  ti ler. Yo la ko yul mak için bun dan da ha uy gun za man 
yok  tur, çünkü sa bah le yin da ha tez adýmlar atýlýr. Bil gi 
ara  mak için yo la çýkýlýr, dünyanýn iþa ret le ri ni, ha ri ku la
de ve eþ siz man za ra larý, dað larý ve de niz le ri, her türden 
hay  vaný, ola ðanüstü bit ki le ri, kar ma karýþýk an larý, ki mi 
kez za manýn akýþýndan ka çan ve anýda ka lan, on larý 
ya þa  yan lar la bir lik te yok olan bi ri cik sa at le rin sýrrýný 
çöz mek için yo la çýkýlýr. Ýba det için, ya þa yan ya da ölmüþ 
er miþ  le ri zi ya ret et mek için yo la çýkýlýr. An laþýlan o ki, 
ölü le  ri zi ya ret et mek ten se ya þa yan larý zi ya ret et mek ter
cih edi  lir. Yi ne de, bir da vet ara ya rak, ken di ne bir bil gi yi 
ha týr lat ma, örnek bir ya þamý ken di ne reh ber edin me kay
gý sýy la ya da in sanýn yüre ði son su za dek yok ol muþ sev
gi li bir varlýðýn özle miy le do luy ken, Tanrý’nýn sev gi li 
kul la rý nýn me zar larý ve müte vef fa larýn son ko nut larý 
önünde du  rup saygý ve hürmet göster mek ten da ha de ðer li 
bir þey ola  maz. Ve es ki le rin de di ði gi bi, bil gin le rin, aziz
le rin, sa nat çýlarýn yüzle ri ni in ce le mek, on larýn izin de 
yürüme ve dav  ranýþlarýný tak lit et me ar zu su nun, iba de
tin bir par ça sýdýr. Kýyýmdan kaç mak için de yo la çýkýlýr...
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Ama Mýsýrlý Ah med bin Ab dul lah El Go ha ni’nin 
ba na an lattýðý yol cu luk larý nasýl ni te le me li, nasýl ta rif 
et me  li? Ömrüm bo yun ca bu ülke ye sýmsýký yapýþýp kalmýþ 
olan ben, nasýl bir güçlüðün içi ne düþtüðümü giz le ye
mem. Ben as la ye rim den kýmýlda ya mamýþtým, ke sin lik le 
uyu   þuk luk tan de ðil –yo la çýkma ar zu su nu içim de de fa
lar   ca his set tim!–, ama hiç imkâným yok tu, bu lun du ðum 
ye   re zo run lu ola rak mýhlanmýþ gi biy dim.

Onu din le me ar zum ve me rakým gün geç tik çe arttý, 
öy  le ki günün bi rin de, bu göre ve ne ka dar daldýðýmý fark 
ede   rek, günde lik iþ le ri mi býrak mak ve her za man yap
týklarýma son ver mek zo run da kaldým.

Þu an hikâye nin baþýna ge ri dönüyo rum –her þe yin 
baþ   langýcýnýn bu ol du ðu nu kim se inkâr ede mez–, ger çek
ten de, dos tu mu zun yol cu lu ðu nun baþ langýcý bugüne 
ka dar iþit ti ðim en ola ðanüstü þey ler den bi ri.

Ah med bin Ab dul lah, çaðrýnýn ilk ses le ri nin ani den 
gel  di ði va kit ten önce si ne da ir kay da de ðer hiç bir þey 
ha týr la madýðý id di asýnda. Yi ne de de fa lar ca bel le ði ni eþe-
le me  ye ça ba ladý bo þu bo þu na! Yalnýzca boþ luk lar bul du 
bel  le ðin de; kim li ði ni bi le bil me di ði varlýk ya da þey le rin 
bir  bi ri ne karýþan harf le riy le uza nan, hep si bir bi ri ne bað-
lý ve bir bi rin den ayrý, si lik, uçu cu uzam lar, es rarý an la ma-
yý sað la ya ma ya cak ka dar in ce cik ip ler. San ki çaðrýdan 
ön ce ki hiç bir þey as la ol mamýþ gi biy di, ama yi ne de hep-
si onun te nin den ve yakýcý so lu ðun dan geç miþ ti. Ne 
ha ki  ki yapýsý kav ra na bi len, ne sýrrýna eri le bi len, ne de 
kö ke  ni bi li ne bi len bu görünmez varlýktan ge len em ri 
al dý ðýn da eriþ kin li ðe ilk adýmlarýný atýyor du. 

O ge ce, tam ola rak ne ol du ðu nu bi le mi yor du ama 
hu  zu ru kaçmýþtý. Ve, uy ku suz lu ðun daðýldýðý ve bi lin cin 
uy  ku ya daldýðý âna ni ha yet gi rer ken, nes ne ler ani den 
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eri  yip daðýlýr, sa at ler bir bi ri ne ge çer, ka ranlýk görüntüler 
bir  bi ri ni iz ler ken, özlem bek len ti ye, yarýn umu du na, 
ka rar  la ra, ta sarýla ra, her han gi bir günahýn piþ manlýðýna 
ka rý þýrken...

Ora da...

Ýki dünyayý ayýran ve bir leþ ti ren o an lar dan bi rin de, 
þid  d et li ve ani bir çaðrý çýnladý. Son ra da nasýl bir ýsrar la 
tek  rar landý! Yi ne de o ilk çýnlayýþý as la unu ta ma ya caktý. 
Her þe yin baþ langýcý –ve so nu– böyle dir, bu as la bel lek-
ten si lin mez. Ve ara da ki le rin so nuç ta an cak nis pi bir öne-
mi var!

Çaðrý ne re den gel miþ ti?

Bu nu ke sin ola rak sap ta ya madý. Ýç dünyasýndan fýþ-
ký  rýyor muþ gi bi gel di ona, hep için de saklý kalmýþ bir 
baþ  ka se se ben zi yor du ve ayný za man da, dýþ dünyasýn-
dan, be lir li bir yer den de ðil ama ayný an da her ta raf tan 
ge  li yor gi biy di. San ki ken din den kaçýp çýkmýþ bir ses. 
Ama in san tam ko nu þur ken ken di se si nin týnýsýný iþi te bi-
lir mi hiç? Çaðrý, bil dik hiç bir þe ye ben ze mi yor du, her 
tür lü karþýlaþtýrma ya is yan edi yor du, uzaktý, her türlü 
kay  nak tan uzak... Köke ni nasýl be lir le ne bi lir di? Hiç bir 
yer  den ge li yor du, böyle çýkmýþtý or ta ya.

“Git!”

Koz mik düzen de bir buy ruk. Hem yu karý dünya dan 
hem aþaðý dünya dan ayný an da yayýlan, ne di renç ne kar-
þý lýk ka bul eden bir buy ruk. O ise ken di ni eli ku laðýnda 
olan uy ku nun bað larýndan kur tu la ma ya cak ya da henüz 
be  lir siz uyanýþýn kýyýlarýna tu tu na ma ya cak ka dar be ce-
rik  siz his se di yor du.

17/2Günbatýmýnýn Çaðrýsý



“Git!”

Kuþ ku yok tu artýk!

Aya ða kalktý, kor ku için dey di, tek baþýnaydý, ken di 
ken    di ne tes lim ol muþ tu, bakýþlarý sa bit ti. Bo ðazýnda bir 
yum   ru düðümle ni yor du, yaþ lar gözle ri ne hücum edi yor-
du. Bu özel li ði bir da ha onu as la terk et me ye cek ti. Ge zip 
do   laþ ma larý sýrasýnda bu nu ona kaç kez söyle ye cek ler di! 
“San   ki að la ya cak gi bi sin ama að lamýyor sun...” di yor du 
yü  züne dik kat le ba kan lar. Ve, eze li gülümse me si yü zün-
de be lir di ðin de bi le, bir türlü ak ma ya ka rar ve re me den 
du  rup du ran o dam la as la ek sik ol madý gözünden.

“Git!”

Don du, gözü ki riþ te; san ki se sin ardýndan, ru hun da 
ka  la balýk hal de iti þip kakýþan iþa ret le rin taþýyýcýlarý ge li-
yor  du.

“Ne re ye?”
“Güne þin battýðý ye re.”

Güne þin battýðý ye re mi? Ama han gi yol lar dan, han gi 
pa ti ka lar dan geç me li?

“Güne þin do laþ masýný iz le...”

Ýyi ce uyandýðýnda et rafýna bakýndý –ya tak, baþýný 
koy   du ðu yer, tatlý bir ýlýklýk için de kalmýþ oda–; kýmýl tý-
sýz ya þamýnýn ora da ta mam landýðýna ke sin gözüyle bak-
tý. O âna dek ol muþ olan lar artýk bir da ha ol ma ya caktý. 
Bu bir le þik, ku rallý geç miþ çok tan par ça lanmýþ, ta lan 
edil   miþ ti. Geç miþ te uyum lu bir bütün oluþ tu ru yor gö zü-
ken tüm bu þey ler bo zul mak ve yok lu ða düþmek üze rey-
di. Bu hu zur lu ev artýk onun de ðil di, bu rayý terk et me ye 
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mah kûmdu, ken di si da ha en ufak bir ha re ket te bu lun-
ma  dan yol cu luk fik ri nin içi ne iþ le miþ ol du ðu na emin di. 
Yaz gýnýn sürpriz ve te sadüfle rin den, es ra ren giz olay lar-
dan çe ki ni yor muy du, bu nu Tanrý bi lir! Ama bu çaðrýnýn 
onun hu zu ru nu ani den kaçýra caðýndan ve uzun za man 
bo  yun ca için de kök salmýþ iþa ret nok ta larýný or ta dan kal-
dý ra caðýndan nasýl emin ola bil miþ ti?

Olay larýn günde lik akýþýnýn bir da ha düzel me mek 
üz e  re bo zul du ðu na kuþ ku yok tu.

Ya ta ða uzan mak, uyu mak... artýk bun larý düþüne bi-
le   c ek ha li yok tu! Önce, ne ler olup bit ti ði ni, kal manýn 
im kân sýzlýðýný ya vaþ ya vaþ an la ya rak, ken di ne acýdý. 
Ama çað rýya ce vap ver mek ten ve uzun bir yol cu lu ða 
hazýrlan mak  tan baþ ka ça re si yok tu. Bu nun üze ri ne, 
ap tes alýp na   mazýný kýldýktan son ra, eþ ya ola rak sað eli ne 
ke ten bir kü  çük hey be alýp yo la ko yul du. Çaðrýyý 
sürdüren yan ký la  rýn çaðrýyý iz le me si ni em ret miþ ol du ðu-
na emin di.

Gi di yor du, sal la na rak, küçük adýmlar la. Ona özgü 
olan ve aþi na ol du ðu bu du var la ra, köþe baþ larýna, bu 
yer   le re bakýþlarýyla ve da edi yor du... Köþe baþ larý on da 
da i  ma hüzün uyandýrmýþtý.

Köþe baþýnda dur mak her za man bir güzergâhýn 
so nu ve bir kav þaðýn yakýnlaþ masý, bir ev re nin so nu ve 
ye ni bir yo la çýkýþýn ha ber ci si an lamýna ge li yor du. Yüre-
ði çar pýyor, kâh be lir siz lik, ka ranlýk için de, kâh ýþýklý 
aydýnlýkta ya þanmýþ anlar dan kalmýþ bir yýðýn görüntü 
ru hu na akýn edi yor du.

Ah, ya bu ka palý, aralýk ya da açýlmak üze re olan 
ka pý  l arýn anýsýnýn he ye caný bo ðar sa onu!.. Ka hi re’ye 
ve da eder  ken, her bir kapýnýn önünden geç ti. Yo la 
çýkýyor du ve ken di þeh ri nin ya vaþ ya vaþ uzak laþtýðýný 
his se di yor du. Bu þeh rin ev le ri nin cep he le ri ni, bi na larýný, 
mi na re le ri  ni, kub be le ri nin gölge si ni, çe þit çe þit ýþýklarýný, 
kah ve le  ri nin ko ku su nu, mey ve, to hum, yað, mum 
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satýcýlarýnýn –kü çük ya da büyük– dükkânlarýný, büyük 
mey dan larý de  fa lar ca aklýndan ge çir miþ ti. Dar bir so kaðýn 
gi ri þi ni, bir ge çi din ayrýntýlarýný hatýrla mak için, uy ku-
suz kal ma pa  hasýna, ne çok ça ba lamýþtý. San ki bun larý 
unu tur sa ni ren  gi nok ta larý si lin miþ ola caktý.

Sa bahýn er ken sa at le ri nin ýþýðý altýnda, ka ranlýk 
ge ce  den henüz çýkan, pus lar la ha le len miþ mi na re le ri 
sey ret  ti, o di þi varlýklarý, gökyüzüne doð ru uza nan, 
en gin lik için  de ka rartý ha lin de be li ren in san si lu et le ri ni 
sey ret ti.

Dükkânlar henüz ka palýydý ama þe hir can lan ma ya 
baþ lamýþtý bi le. Meç hul bir he de fe doð ru güçlükle gi den 
bu ih ti yarý, bir hanýn kapýsý önünde de rin bir uy ku ya dal-
mýþ þu yu mur caðý ve iki eþe ðin hüzünlü bir te vekkül 
için  de çek ti ði o yük ara basýný da ha uzun süre hatýrla ya-
cak tý. Uzak bir ülke de ki bir hay va nat bah çe sin de, san ki 
ola  ðanüstü bir ya ratýkmýþ gi bi se yir ci le re göste ri len bir 
eþe  ði ani den gördüðünde ke sin lik le onu hatýrla ya caktý 
ye  ni den! Bu se bi lin oy malý alýnlýðýný da ha uzun süre 
ha týr la ya caktý. Bu çeþ me nin önünden de fa lar ca geç miþ ti 
ama ne ka bart ma larýnda ki za ra fe ti ne de de mir ak sa mý-
nýn zen gin li ði ni fark et miþ ti! Þeh ri terk et ti ði þu sa at te 
ne ka dar çok ayrýntý vardý ilk kez gözüne çar pan! San ki 
so  nu ge len bu þe hir ye ni bir baþ langýcýn ha ber ci siy di 
onun için. Bu ko nu da söyle ye cek çok lafý vardý...

Efen di miz ve us tamýz El Hüse yin’in1 türbe si ni 
ardýnda býrakýrken ru hu na bir fati ha oku mayý ih mal 
et me di. Yar dýmýný is te di, yal vardý, baþýnda ki sýkýntýyý, 
þaþkýnlý ðý ný an lattý. Son ra Ha lig2 is ti ka me ti ni tut tu. El 
Ez her, muh te  þem... El Gu ri Ca mii ve kub be si... Pi nek le-
yen ev ler... uyu  þuk dar so kak larýn anýsý þim di san ki ona 
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1 El Hüseyin: Peygamberin torunu, 680 yýlýnda Kerbela’da þehit düþerek öldü. Kendi 
adý ný taþýyan camide bulunan ve kutsal kalýntýlarýnýn barýndýrýldýðý türbe 1154 yýlýnda 
in þa ettirildi. Burasý, özellikle doðumunun kutlandýðý dönemde Kahire’nin bel libaþlý 
dini ibadet yerlerinden biridir.
2 Halig: Nil’i Kýzýldeniz’e baðlayan eski kanal. Firavunlar döneminde kazýlmýþ, tarih 
bo yun  ca defalarca doldurulmuþ, daha sonra, on dördüncü yüzyýlda yeniden düzenle-
nerek de  niz ulaþýmýna açýlmýþtýr. On dokuzuncu yüzyýl sonunda tamamen kapatýlmýþ 



en gel ol mak is  ter gi bi zih ni ne hücum edi yor du. Bir süre 
son ra, sýrtýný do  ðu ya ve re rek, tah ta köprüyü aþtý.

Sýrtlarýna aðýr yükler bin di ril miþ, çökmüþ di zi di zi 
de   ve ler. Yo la de vam et me den önce bir an dur du. Ker van-
la  rýn yo la çýkýþ nok tasý bu rasý de ðil; bu rasý ta cir le rin 
ko nak   la ma ye ri ola rak bi li nen bir yer de de ðil. Yi ne de, 
her þey kon vo yun yo la çýkma ya hazýrlandýðýna iþa ret edi-
yor. Han   gi is ti ka me te doð ru? Kýmýlda ma dan, te reddütlü, 
ka rar  sýz bakýþlar la baktý. Ora da dur du, utan gaç. Ýlk 
adýmla rý  ný atan bir in san gi bi çe kin gen, bir se çim le karþý 
kar þý ya kalmýþ bi ri gi bi sýkýntýlýydý... San ki bi ri onu fark 
et ti, en azýndan varlýðý me rak uyandýrdý. Uzun boy lu, dal 
gi bi in   ce bir adam, soy lu ve güçlü ha vasýyla, ona doð ru 
ge li yor...

“Yol cu mu sun?”

Baþýný sal lar.

“Han gi yöne?”

Çaðrýyý de vam et ti rir ce si ne ge len o cümle ler den bi ri-
ni tek rar la mak üze re dir ki ca yar. Yarým aðýz þu nu de mek-
  le ye ti nir:

“Güneþ le bir lik te yol cu luk edi yo rum.”

Bu sözler üze ri ne, adamýn, yarý yarýya ma vi bir 
pe çey   le örtülü olan yüzü aydýnlanýr.

“Hoþ gel din, soy lu ki þi, soy lu oð lu,” der, kol larýný ona 
doð   ru uzatýrken.

“Be ni tanýyor mu sun?” di ye so rar öte ki, þaþkýn.

Ve es ra ren giz bir ton da ce vap ver me sýrasý adam da-
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dýr:

“Hayýr, ama se ni bek li yor dum.”

Çok se vin miþ bir ha li vardý: Ker van bir süre batý 
yo lu   nu iz le ye cek ti. Ro ta de ðiþ tir di ðin de onu ha ber dar 
eder  ler di ve o za man da on lar la bir lik te mi yo la de vam 
ede  ce ði ne, yok sa güne þi mi iz le ye ce ði ne ka rar ve rir di.

“Ama... san ki be ni tanýyor gi bi sin.”
“Her þe yin za maný var,” de di adam eliy le do ðu yu iþa-

ret ede rek. “Þim di, günün ilk ýþýklarýndan önce yo la çýk-
mamýz ge rek.”

Ani den, güneþ kur su ufuk ta be li rir ken ker van sar sýl-
dý. Tüm ker van daðýlýp bir leþ ti, Ka hi re’yi ge ri de býra ka-
rak ya vaþ ça uzadý. Bir sa at önce, bu adam larýn hiç bi ri ni 
ta   nýmýyor du. Ama þim di on larýn er zakýný, yol larýný, yaz-
gý  larýný pay laþýyor du, on la ra hiz met edi yor du, o güne 
dek ol sa ol sa uzaðýndan geç ti ði, hiç görme di ði bu hay-
van   la ra özen göste rip bakýyor du. Onun ge lip katýlmasýna 
ha  zýr ol madýðýný düþündüðü bu gru ba yük ol ma ma ya 
ça lý þýyor du. Bu yüzden bir ke nar da dur mayý ter cih edi-
yor du: Bir ko nuþ ma iþit ti mi he men uzak laþýyor du. 
Adým la rý ný sýklaþtýrýp yol cu lar dan bi ri nin yanýna 
vardýðýnda, bir an önce onu ge ri de býrak mak için te laþ-
lanýyor du, san ki yal nýzlýða ka vuþ mak ta ace le si varmýþ 
gi bi!

Adam lar de ve le re nöbet le þe bi ni yor lardý. Ýflah larý 
ke  sil di ðin den bir de ri bir ke mik kalmýþ hay van lar dan iki 
mis  li ka la balýktýlar. Za man geç tik çe, san ki bakýþlarý son-
suz  lu ða dalýyor du. Yürüyüþle ri ni gören bi ri hiç mo la ver-
me   dik le ri ni söyle ye bi lir di. Ker van da ki ler den bi ri de ve ye 
bin  me si ni tek lif et ti, ama o henüz yor gun luk his set me di-
ði  ni ile ri süre rek red det ti. Bir Be de vi olan, Had ra mut 
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kö ken  li, Ye men li adamýn yüzü ko ca man bir gülümse-
mey le ay dýnlandý o za man. Bu, ona karþý özel bir il ti fat ya 
da lü tuf de ðil di, her ke sin uy masý ge re ken bir ku raldý: 
Her kes sý  ray la yürüye cek ve de ve ye bi ne cek ti.

Gözden ýrak ola bil sey di bu nu ya pardý. On larý ra hat-
sýz et mek ten çe ki ni yor du. Had ra mutî, his set tik le ri ni 
an la dýðýný söyle di ona, içi ni açmýþtý: Ýlk za man lar hep 
böyle olur  du, he le he le in san tanýmadýðý kim se ler le bir-
lik te ol ma  ya ve yol cu luk et me ye mec bur ol du ðun da...

“Be nim yol cu luk et mek zo run da ol du ðu mu ne re den 
bi  li yor sun?”

Ye men li tek rar güldü, yüzü mer ha met ve tatlýlýk 
do luy  du:

“Se ni yo la çýkma ya mec bur eden ne de ni ya da han gi 
he  de fin pe þin de ol du ðu nu so ra cak de ði lim, ama se nin 
du   ru mun da ki bi ri ni tanýmak ko laydýr.”

Tem kin li ol mak için on larý gözden yi tir me me si 
ge rek   ti ði ni de ek le di; çünkü yol da sayýsýz teh li ke vardý, 
en ba   si tin den yo lu nu yi ti re bi lir ve vah þi hay van larýn ya 
da in   san larýn saldýrýsýna uð ra ya bi lir di, yo lu nu þaþýrmýþ 
bir yol   cu yu av la mak tan da ha ko lay bir þey yok tur. Evet, 
yol bo  yun ca pek çok teh li ke nöbet te bek li yor du, gez gin 
ya þa mýndan bel lek te ka lan þey se vinç ten çok bir tür yan-
may dý. Ama, eðer in san yalnýz kal ma ya, görünme yen, 
kav  ra na ma yan ya da eri þi le me yen bir þe yin pe þin de ken-
di düþünce le ri ne gömülme ye yatkýnsa, özel lik le ken din-
den sakýnmalýydý. Yol da sayýsýz te sadüf ve teh li key le 
kar þý  laþ mak mümkündü, bun larýn bazýlarý bi li ni yor ol sa 
da, bi   lin me yen bir çok baþ ka teh li ke den çe kin mek ge re-
kir di. Çün kü bi lin me zi yalnýzca O bi lir di.

Güneþ ya vaþ ya vaþ ufuk ta bat ma ya baþ la ya na dek 
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ara  lýksýz yol aldýlar. Küçük köyle ri, son ra tar la larýn arasý-
na aralýklý ola rak ser pil miþ ev le ri geç ti ler, artýk in san la-
rýn otur du ðu yer le ri ge ri de býrakmýþlardý. Ya vaþ ya vaþ 
pal  mi ye ler azalýyor du, þim di uzak lar da tek tük çalýlar-
dan baþ ka görünen bir þey yok tu, ve rim li top rak lar la 
ký raç top rak larýn sýnýrýndaydýlar. Iþýðýn sa rardýðý sa at te, 
gü  ne ye doð ru iniþ baþ lamýþtý, týpký uzun bir yürüyüþün 
baþ   langýcýna hazýrlýk sýnavý gi bi, çölün bel li be lir siz sýnýr-
larýna varmýþlardý. Gözün bir bakýþta tüm an tik pi ra mit-
le  ri göre bi le ce ði bir yüksek li ðe ulaþmýþ ol malýydýlar; 
açýk ha va da, ufuk ber rak ol du ðun da, Nil’in va di bo yun ca 
ýþýl  dadýðý görüle bi lir di. O nok ta da, batýya doð ru gi den 
tüm ker van lar çöl yol larýna gi rer ler di. Bir baþ ka yo la gir-
mek ke sin lik le ölüm de mek ti.

Ker vancýlar oku yup üfle me yi, de ve le rin bo yun larýna 
mus  ka lar as mayý as la ih mal et mi yor lar ve Tanrý’ya iç ten-
lik  le ya karýyor, dua lar edi yor lardý. Hay van larý, va di ký yý-
sýn da ki son kay nak olan su nok tasýna götürmek ve üç 
gün ye te cek ka dar su iç me le ri ne özen göster mek gi bi 
ba zý ku ral la ra uy ma larý þarttý. Da ha öte de, ye dek le ri 
tüken me  ye baþlýyor du, ki bu da hiç ar zu edi lir bir þey 
de ðil di. Ay rýca, çok es ki za man lar dan be ri, dar yol boy-
larýnda in san  larýn ve de ve le rin di ren ciy le be lir le nen 
mo la nok ta la rý vardý.

Bu uzun bo yun larýn görüntüsünü, iri yu dum lar la 
yut   tuk larý su yun se si ni, su ya týkaba sa do yan hay van la-
rýn uzak laþtýðý âný uzun süre hatýrla ya caktý. Ken di si ni, 
týp  ký bir hu dut taymýþ gi bi, ge le cek üze ri ne düþünce le riy-
le geç mi þe dal ma larý arasýnda bölünmüþ bul du... Bir an 
vaz   geç mek geç ti için den. Yo lu yarýda býrakýp evi ne 
ka vuþ   masý hâlâ mümkündü, hat ta is ter se ge ce le yin bi le 
dö ne  bi lir di. Ama çaðrýnýn on da uyandýrdýðý saygý do lu 
en di  þe, onu yo lu nu iz le me ye mec bur kýlýyor du.

Günbatýmýnda so kaðý kap la yan ha re ket li lik gel di  
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