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Le Clézio, 1940’ta Maurituslu doktor bir baba ile Fransýz bir
an
ne
nin çocuðu olarak Fransa’nýn Nice kentinde doðdu.
Çocukluk ve okul yýllarý Güney Fransa, Nijerya ve Ýngiltere’de
geçti. 1963’te ilk romaný Le procés-verbal (Tutanak) ile Renaudot
Ödülü’ne deðer görüldüðünde henüz 23 yaþýndaydý. O zamandan bu yana kýsa öykü, roman ve deneme türlerinde kýrka
ya
kýn kitap yayýnladý, birçok çocuk kitabý yazdý. 1980’de,
Fransýz Akademisi’nce verilen Paul Morand Büyük Ödülü’nü
Désert (Çöl) adlý romanýyla kazandý. Étoile errante (Göçmen
Yýldýz) adlý romaný 1992’de; iki kýsa romaný, Hasard (Okyanus
Kokusu) ve Angoli Mala (Angoli Mala) 1999’da bir arada yayýnladý. Türkçeye bu yapýtlarý, dýþýnda, Poisson d’or (Altýn Balýk) ve
Ourania (Ourania) adlý kitaplarý da çevrildi. Le Clézio, yazarlýk
uðraþýnýn ilk döneminde, yenilikçi ve deneysel bir edebiyata
yöneldi, daha çok Yeni Roman akýmý içinde yer aldý. Daha son
ra büyük ve destansý bir dünya yerine, “küçük alegorik öykü
lerle aktaran özgün bir üslup iç dünyasýndaki karmaþayý ve dýþ
dün
yayla çatýþmasýný ortaya çýkardý. 1970’lerin sonlarýndan
baþlayarak, deneysel ürünler vermeyi býrakýp, daha geniþ bir
okur kitlesine ulaþan yapýtlara yöneldi. Fransa’da yayýnlanan
edebiyat dergisi Lire’in 1994’te yaptýðý bir soruþturmada,
okurlarýn yüzde 13’ü Le Clézio’yu Fransýz dilinde yazan yaþayan en büyük yazar olarak nitlendirdi. 1975’te Faslý Jémia ile
evlenen Le Clézio, 1990’lardan bu yana karýsý ve biri ilk evliliðinden olan iki kýzýyla birlikte Albuquerque, Mexico kenti,
Mauritius Adasý ve Nice’ te yaþýyor. Le Clézio, son olarak, 2008
Nobel Edebiyat Ödülü’ ne deðer görüldü.

Elâ Güntekin, 1941 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Notre Dame de
Sion’
dan mezun olduktan sonra Sorbonne Üniversitesi’nde
ede
biyat okudu. 1967 yýlýnda TRT’de program uzmanlý
ðý
görevine baþladý. 1990 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Fransýzca
Bölümü öðretim görevliliðinden emekli oldu. Çevirdiði baþlýca ki
tap
lar ara
sýnda, J.M.G. le Clézio’nun Çöl, Marguerite
Duras’ýn Konsolos Yardýmcýsý, Henri Gougaud’nun Aþk Yolun
da, Jean-Paul Sartre’ýn Çark, Catherine Clément’ýn Hindistan
Uðruna adlý yapýtlarý sayýlabilir.
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SAGUIET EL HAMRA, 1909-1910 KIÞI

Kumulun tepesinde düþlerdeki gibi beliriver
diler, ayaklarýnýn savurduðu kum bulutu yarý yarý
ya gizliyordu onlarý. Neredeyse silinmiþ olan izi
sürerek vadiye doðru aðýr aðýr indiler. Kervanýn
baþýnda yüzleri mavi peçelerle örtülü, yün harma
nilerine sarýnmýþ erkekler vardý. Yanlarý sýra iki üç
hecin devesi yürüyordu, artlarýnda da yeniyetme
lerin itelediði keçiler ve koyunlar. Kadýnlar en
arkadaydý. Bunlar, kaba harmanilerinin hantallaþ
týrdýðý aðýrlaþmýþ gölgelerdi, kollarýnýn ve alýnlarý
nýn derisi çivit mavisi örtülerinin arasýnda daha
da koyu görünüyordu.
Kumlarýn arasýnda sessizce yürüyorlardý, aðýr
aðýr, gittikleri yere bakmadan. Rüzgâr aralýksýz
esiyordu, gündüz sýcak, gece soðuk çöl rüzgârý.
Kumlar çevrelerinde, develerin ayaklarýnýn ara
sýnda uçuþuyor, gözlerini mavi peçeleriyle örten
kadýnlarýn yüzünü kamçýlýyordu. Çocuklar koþu
yor, analarýnýn sýrtýnda mavi kundaklara sarýlmýþ
bebeler aðlaþýyordu. Homurdanan, aksýran deve
ler... Aralarýnda nereye gittiklerini bilen yoktu.
Güneþ çýplak gökyüzünde hâlâ tepedeydi.
Rüzgâr, sesleri ve kokularý silip süpürüyor, ter yol
cularýn yüzünden aðýr aðýr süzülüyordu. Çivit
mavisi, yanaklarýnýn, kol ve bacaklarýnýn esmer
tenine yansýmýþtý. Kadýnlarýn alýnlarýndaki mavi
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dövmeler skarabeler gibi parýldýyordu. Cevher
damlalarýný andýran kara gözleri önlerinde uzanan
kumlara þöyle bir bakýyor, kumul dalgalarýnýn ara
sýnda iz arýyorlardý.
Yeryüzünde onlardan baþka hiçbir þey yoktu,
hiç kimse. Çölün evlatlarýydýlar, onlara kýlavuzluk
edecek baþka yol olamazdý. Aðýzlarýný býçak açmý
yordu, bir þey de istemiyorlardý. Rüzgâr kumulla
rýn tepesinde hiç kimse yokmuþçasýna üzerlerine
doðru esiyor, onlarý delip geçiyordu sanki. Þafaðýn
ilk ýþýklarýndan beri hiç durmadan yürüyorlardý.
Yorgunluk ve susuzluk onlarý kýlýf gibi sarmýþ,
kuraklýk dudaklarýný ve dillerini sertleþtirmiþti.
Açlýk içlerini kemiriyordu, tek söz edecek der
manlarý yoktu. Çok uzun zamandýr çöl gibi dilsiz
olmuþlardý, güneþ ýssýz gökyüzünün ortasýnda
yandýðýnda içleri ýþýkla doluyor ve gece katýlaþmýþ
yýldýzlarýn arasýnda donup kalýyorlardý.
Yamaçtan aþaðý vadinin derinliðine aðýr aðýr
iniyorlardý, kum ayaklarýnýn altýnda göçtükçe saða
sola yalpalýyorlardý. Erkekler ayaklarýnýn basacaðý
yeri bakmadan seçiyordu. Onlarý yalnýzlýðýn ötesi
ne, geceye götürecek görünmez izleri sürüyorlardý
sanki. Ýçlerinden yalnýzca biri tüfekliydi; uzun
namlusu kararmýþ, çakmaklý, eski bir karabinaydý
bu. Silahý iki kolunun arasýna sýkýþtýrmýþ, göðsün
de taþýyordu; namlusu, bayrak gönderi gibi göðe
dikilmiþti. Erkek kardeþleri yanýnda yürüyorlardý,
harmanilere bürünmüþ, yüklerinin aðýrlýðý altýnda
hafifçe kamburlaþmýþlardý. Harmanilerinin altýn
daki mavi giysileri lime limeydi, dikenler yýrtmýþ,
kumlar epritmiþti onlarý.
Bitkin sürünün gerisinde tüfekli adamýn oðlu
Nur, anasýnýn ve kýz kardeþlerinin önünde yürü
yordu. Güneþten kararmýþ yüzü esmer, ama gözle
ri pýrýl pýrýldý ve bakýþlarýndaki þavk neredeyse
doðaüstü.
Onlar kumun, rüzgârýn, ýþýðýn ve gecenin
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erkekleri, kadýnlarýydýlar, düþlerdeki gibi kumu
lun tepesinde belirivermiþlerdi, bulutsuz göðün
evlatlarýydýlar, uzuvlarýna boþluðun katýlýðý sin
miþti sanki. Yanlarýnda açlýðý, dudaklarý kanatan
susuzluðu, güneþin ýþýttýðý katý sessizliði, gece
ayazlarýný, Samanyolu’nun ölgün ýþýðýný, ayý taþý
yorlardý. Günbatýmýnda devleþen gölgeleri, ayrýk
baþparmaklarýnýn deðdiði bakir kum dalgalarý,
eriþilmez ufuk çizgisi yanlarý sýra yol alýyordu,
hele gözaklarýnýn içinde parýldayan o aydýnlýk
bakýþ.
Boz keçi ve koyun sürüsü çocuklarýn önünde
ilerliyordu. Hayvanlar da nereye gittiklerini bil
meden toynaklarýyla eski izlere basarak yürüyor
lardý. Kum bacaklarýnýn arasýnda fýr dönüyor, kirli
postlarýna yapýþýyordu. Hecin develerine bir
erkek, yalnýzca sesiyle, onlar gibi böðürüp tükü
rükler saçarak kýlavuzluk ediyordu. Boðuk soluk
sesleri rüzgâra karýþýyor, kumullarýn çukurlarýnda
güneye doðru hemencecik yitiveriyordu. Ancak
rüzgârýn, açlýðýn artýk önemi kalmamýþtý. Ýnsanlar
sürüyle birlikte aðýr aðýr uzaklaþýyor, susuz, gölge
siz vadinin dibine doðru iniyordu.
Yollara düþeli haftalar, aylar geçmiþti. Kuyudan
kuyuya gidiyor, kumun arasýnda kaybolan kurumuþ
sel yataklarýndan geçiriyor, taþlý tepeleri, düzlükleri
aþýyorlardý. Sürü, insanlarla paylaþtýðý cýlýz otlarý,
devedikenlerini, sütleðen yapraklarýný yiyordu.
Akþamlarý, güneþ ufuk çizgisine yaklaþýp çalýlarýn
gölgesi uzadýðýnda, insanlar ve hayvanlar yürüyüþe
ara veriyordu. Erkekler develerin yükünü indiriyor,
sedir aðacýndan tek bir direðin tuttuðu boz yünden
büyük çadýrý kuruyor, kadýnlar ateþ yakýyor, darý ez
mesi hazýrlýyor, yoðurt, tereyaðý ve hurma çýkarýyor
lardý. Karanlýk çabucak bastýrýyordu. Uçsuz bucak
sýz soðuk gökyüzü sönmüþ arzýn üzerine açýldýðýn
da yýldýzlar doðuyordu, uzaya mýhlanmýþ binlerce
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yýldýz. Kafileye kýlavuzluk eden tüfekli adam Nur’u
çaðrýyor ve ona Oðlak adý verilen tek yýldýzý gösteri
yordu, sonra takýmyýldýzýn öbür ucundaki mavi
Koþab’ý... Doðuya doðru, Alkaid, Mizar, Alayyuk,
Megrez, Fecda adý verilen beþ yýldýzýn parýldadýðý
köprüyü Nur’a gösteriyordu. Tam doðuda, kül rengi
ufkun az yükseðinde gemi direði gibi hafifçe yan
yatmýþ Alnilam’la birlikte, Cebbar doðmuþtu. Bütün
yýldýzlarý tanýyordu adam. Kimi zaman onlara
kadim tarihleri çaðrýþtýran garip adlar verirdi. Nur’a,
yýldýzlarýn gündüz izledikleri rotayý gösterirdi, gök
yüzünde yanan ýþýklar, insanlarýn yeryüzünde izle
meleri gereken yolu çiziyordu sanki. Öyle çok yýldýz
vardý ki! Rüzgâr soluk gibi bir o yana bir bu yana
eserken, çöl gecesi usul usul titreþen bu ateþlerle
donanýrdý. Zamanýn dýþýnda, insanlarýn tarihinin
dýþýnda kalmýþ bir ülkeydi burasý, belki de dünya
kurulduðunda diðer ülkelerden ayrý düþmüþ, hiçbir
þeyin doðup ölemediði bir ülke. Erkekler sýk sýk yýl
dýzlara; arzýn üzerinde kumdan bir köprü gibi uza
nan uzun, beyaz yola bakýyorlardý. Sardýklarý kif
yapraklarýný tüttürürken arada bir-iki laf ettikleri
oluyordu. Birbirlerine yol öyküleri anlatýyor, Hýristi
yanlarýn askerlerine karþý verilen savaþla ilgili söy
lentilerden, alýnacak öçlerden söz ediyor, daha son
ra geceye kulak veriyorlardý.
Çalý çýrpý ateþinin alevleri bakýr çaydanlýðýn
altýnda oynaþýyor, suyun fokurdadýðý duyuluyor
du. Maltýzýn öbür ucunda kadýnlar konuþuyor,
içlerinden biri göðsünde uykuya dalan bebeðine
ninni mýrýldanýyordu. Yabani köpekler uluyor ve
kumullarýn çukurlarýnda yankýlanan sesleri, baþ
ka yabani köpek ulumalarý gibi onlara karþýlýk
veriyordu. Hayvanlarýn kokusu yükseliyor, kül
rengi kumun nemine, maltýz dumanlarýnýn kekre
kokusuna karýþýyordu.
Daha sonra kadýnlar ve çocuklar çadýrýn altýn
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da uyudular, erkekler harmanilerine sarýnarak sön
müþ ateþin çevresinde yattýlar. Kapkara gökyüzü
giderek ýþýrken onlar kum ve taþ alandayok oluyor
lardý.
Aylarca, belki de yýllarca yürümüþlerdi böyle.
Kumul dalgalarýnýn arasýnda gökyüzünün rotasýný
izlemiþlerdi. Draa’dan, Kamgrut’tan, Ýguidi erg’n
den1 gelen yollarý, ya da daha kuzeyde, Atlas setle
rinin büyük surlarýna ulaþan Ait Atta, Gheris, Tafi
lelt yolunu, ya da Hank’ýn ötesinde büyük Tombuk
tu kentine dalan uçsuz bucaksýz yolu. Kimi yollarda
ölmüþ, kimi doðmuþ, kimi evlenmiþti. Hayvanlar da
telef olmuþ, topraðýn derinliðini bereketlendirmek
için gýrtlaklarý kesilmiþ, vebadan ölenlerin leþleriy
se sert topraðýn üzerinde çürümeye býrakýlmýþtý.
Sanki ne ad vardý burada, ne kelam. Çöl rüzgâ
rý her þeyi yýkýyor, siliyordu. Ýnsanlarýn bakýþlarý
boþluðun özgürlüðünü taþýyordu, tenleri madenleþ
miþti. Güneþ ýþýðý her yerde patlýyordu. Kýzýl, sarý,
kül rengi, beyaz kum, hafif kum kayýyor, rüzgârýn
yönünü gösteriyordu; bütün izleri, bütün kemikleri
kaplýyordu kum. Iþýðý titretiyor, hayatý, kimsenin
nerede olduðunu bilmediði bir merkezin ötesine
doðru kovalýyordu. Ýnsanlar çölün onlarý istemedi
ðinin pekâlâ farkýndaydýlar. Bu durumda, baþka bir
yere varmak için, baþka ayaklarýn katettiði yollarda
durmadan yürüyorlardý. Su ayn’larda, gök mavisi
gözlerdeydi, ya da eski çamur derelerinin nemli
yataklarýnda. Ama keyifle içilen, ferahlatan bir su
deðildi bu. Çölün yüzeyindeki bir ter damlasýnýn
iziydi ancak, taþ kalpli bir Tanrý’nýn pintice bir ihsa
ný, hayatýn son çýrpýnýþýydý. Kumun baðrýndan
sökülürcesine çýkarýlan aðýr su, yarýklardaki ölü su,
ishal yapan, kusturan alkali su. O zaman sýrtlarýný
kamburlaþtýrarak daha ötelere gitmeleri, yýldýzlarýn
rotasýný izlemeleri gerekiyordu.
1 Sahra’da kumullarla kaplý bölge. (Ç.N.)
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Burasý bir bakýma insan yasalarýnýn geçersiz
olduðu tek, belki de son özgür ülkeydi. Taþlar ve
rüzgâr için yaratýlmýþ bir ülke, bir de akrepler ve
yabani tavþanlar için; güneþ yakarken, gece dondu
rurken kaçýp gizlenmeyi bilenlerin ülkesi.
Þimdi Saguiet el Hamra Vadisi’nin tepesinde
belirmiþlerdi, kumlu yokuþlardan aðýr aðýr iniyor
lardý. Vadinin dibinde hayat belirtileri baþlýyordu:
Kuru taþ duvarlarla çevrili tarlalar, deve barýnakla
rý, bodur palmiye dallarýndan barakalar, yan yat
mýþ gemileri andýran büyük çadýrlar. Erkekler
topuklarýný kayan kuma daldýrarak aðýr aðýr ini
yor, kadýnlar yavaþlýyor ve kuyularýn kokusuyla
birden çileden çýkan hayvan sürülerinin gerisinde
kalýyorlardý. Uçsuz bucaksýz vadi giderek belirgin
leþiyor, taþlý düzlüðün altýnda uzanýyordu.
Nur, berrak gölün çevresinde sýk saflar halinde
topraktan fýþkýran koyu yeþil palmiyeleri, beyaz
saraylarý, minareleri, çocukluðundan beri Smara
kentinden söz ederken ona anlatýlan her þeyi arýyor
du. Aðaç görmeyeli öyle uzun zaman olmuþtu ki!
Gözleri kumdan ve ýþýktan yarý kapalý, kollarýný
hafifçe aralayarak vadinin eteðine doðru yürüyor
du.
Erkekler vadinin dibine doðru indikçe, bir an
görür gibi olduklarý kent gözden kayboluyor, yerini
kuru ve çýplak topraða býrakýyordu. Hava sýcaktý,
ter Nur’un yüzünden sel gibi boþanýyor, mavi giysi
lerini kalçalarýna ve omuzlarýna yapýþtýrýyordu.
Sanki vadinin yarattýðý baþka erkekler, baþka
kadýnlar da çýkýyordu þimdi ortaya. Kadýnlar akþam
yemeði için maltýz ateþini yakmýþtý, kýmýldamadan
duran çocuklar ve erkekler tozlu çadýrlarýn önünde
dikiliyordu. Ýnsanlar hamada’nýn1 ötesindeki çölün
dört bir yanýndan kopup gelmiþlerdi buraya. Þehey
ba ve Ureksiz daðlarýndan, Sirua’dan, Um Çakurt
1 Kayalýk düzlük. (Ç.N.)
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daðlarýndan, Güney’deki büyük vahalarýn, yeraltý
gölü Gurara’nýn bile ötesinden. Daðlarý Tarmahat’a
doðru Mayder geçidinden aþmýþlardý, ya da daha
güneyde Regbat’tan, Draa’nýn Tingut ile buluþtuðu
yerden. Bütün güney halklarý burada toplanmýþtý,
bedeviler, tacirler, çobanlar, talancýlar, dilenciler.
Kimileri belki de Biru Krallýðý’ndan yola çýkmýþtý,
ya da büyük Ualata vahasýndan. Yüzleri, uçsuz
bucaksýz çölün baðrýndaki korkunç sýcaðýn, gecele
rin ölümsüz soðuðunun izlerini taþýyordu... Kimile
rinin teni neredeyse kýzýla çalan bir karalýktaydý,
ince uzundular, bilinmeyen bir dil konuþuyorlardý;
bunlar çölün öbür ucundan, Borku ve Tibesti’den
gelen Tubbular’dý, denize kadar uzanan kola cevizi
aðaçlarýnýn meyvelerini yerlerdi.
Ýnsan ve hayvan sürüsü yaklaþtýkça vadideki
insan karaltýlarý çoðalýyordu. Eðri büðrü akasyala
rýn gerisinde dallardan ve çamurdan kulübeler,
beyaz karýnca yuvalarý gibi çýkýyordu ortaya; ker
piç evler, tahta ve çamurdan hücreler, hele kýrmýzý
topraðý minicik petek gözlerine bölen, diz boyunu
bile aþmayan kuru taþlardan duvarlar. Eyer kili
minden büyük olmayan tarlalarda harratin1 köle
ler birkaç fide bakla, biber ve darý yetiþtirmeye
çalýþýyordu. Kaktüsler en ufak nemi kapmak için
kýsýr köklerini vadiye daldýrmýþlardý.
Geldikleri yer iþte burasýydý, büyük Smara
kentine doðru yol alýyorlardý. Ýnsanlar, hayvanlar
hep birlikte Saguiet Vadisi’nin derin yarasýnýn
dibinde, kýraç topraðýn üzerinde ilerliyordu.
Bu görüntülerle karþýlaþmak için çakmaktaþý
gibi katý ve keskin nice gün, nice saat geçirmiþler
di. Yara bere içindeki bedenlerinde, kanayan
dudaklarýnda, kavrulmuþ bakýþlarýnda nice acý
birikmiþti. Hayvan baðýrtýlarýný ve diðer insanla
rýn uðultusunu duymadan telaþla kuyulara doðru
1 Magripliler’de alt sýnýftan insan. (Ç.N.)
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gidiyorlardý. Kuyularýn baþýna gelince, yumuþak
topraða set çeken taþ duvarýn önünde durdular.
Çocuklar hayvanlarý taþlar atarak uzaklaþtýrdýlar,
o arada erkekler namaza durdu, sonra her biri
yüzünü suya daldýrdý ve uzun uzun içti.
Çölün ortasýndaki suyun gözleri böyleydi iþte.
Ilýk su hâlâ rüzgârýn, kumun ve gecenin, buz kes
miþ koca gökyüzünün gücünü taþýyordu. Nur suyu
içtikçe, onu kuyudan kuyuya kovalayan boþluðun
içine dolduðunu hissediyordu. Bozbulanýk ve tat
sýz sývý, midesini bulandýrýyor, susuzluðunu gider
meye yetmiyordu. Su sanki bedenini kum tepele
rinin ve engin taþlý düzlük yerin sessizliði ve yal
nýzlýðýyla dolduruyordu. Kuyularda su kýpýrtýsýzdý,
metal gibi pürüzsüzdü, üzerinde çerçöp ve hay
vanlarýn havý yüzüyordu. Diðer kuyuda kadýnlar
yýkanýyor, saçlarýný tarýyordu.
Kadýnlarýn yanýnda keçiler ve hecin develeri
kýpýrdamadan duruyordu, kuyularýn çamuruna
sanki kazýklarla mýhlanmýþlardý.
Çadýrlarýn arasýnda baþka erkekler de gidip
geliyordu. Bunlar, çölün mavi savaþçýlarýydýlar,
peçeliydiler, hançerleri ve uzun tüfekleri vardý.
Uzun adýmlarla kimseye bakmadan yürüyorlardý.
Üstleri baþlarý lime lime Sudanlý köleler darý ya da
hurma yüklerini ya da yað tulumlarýný taþýyorlar
dý. Beyazlar, koyu maviler içindeki büyük otaðýn
soylularý, neredeyse kapkara olan Þlöhler, kýzýl
saçlý, derileri lekelerle kaplý kýyý çocuklarý, hiçbir
ýrktan olmayan, adlarý olmayan insanlar, suya
yanaþmayan cüzamlý dilenciler hep birlikte taþ ve
kýrmýzý toprakla kaplý alanda yürüyor, Kutsal
Smara kentinin surlarýna doðru ilerliyorlardý. Çöl
den birkaç saatliðine, birkaç günlüðüne kaçmýþ
lardý. Aðýr çadýr bezlerini açýyor, yün harmanileri
ne sarýnýp geceyi bekliyorlardý. Þimdi, üzerine
yoðurt dökülmüþ darý ezmesi, ekmek, bal ve biber
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çeþnili kurutulmuþ hurmalar yiyorlardý. Akþam
karanlýðýnda sinekler ve sivrisinekler çocuklarýn
saçlarýnýn etrafýnda fýr dönüyor, yabanarýlarý, elle
rine, toza bulanmýþ yanaklarýna konuyordu.
Þimdi, seslerini iyice yükselttiler, çadýrlarýn
boðucu kuytusunda kadýnlar gülüþüyor, oyun
oynayan çocuklara küçük çakýl taþlarý atýyorlar.
Sözler erkeklerin dudaklarýndan esrikçe dökülü
yor, sözcükler þarký söylüyor, baðýrýyor, gýrtlaklar
da yankýlanýyordu. Çadýrlarýn arkasýnda, Smara
kentinin yakýnýnda rüzgâr akasya dallarýnda,
bodur palmiyelerin yapraklarýnda ýslýk çalýyordu.
Ama yüzleri ve bedenleri indigo ve terden masma
vi kesilmiþ erkek ve kadýnlar yine de sessizlik
içinde sayýlýrlardý, çünkü onlar çölü terk etmemiþ
lerdi.
Unutmuyorlardý. Kum tepelerinin üzerinden
geçen, dur durak bilmeyen büyük sessizlik, beden
lerine, içlerine iþlemiþti. Gerçek sýr buydu iþte.
Tüfekli adam arada bir Nur ile konuþmayý kesiyor
ve geriye bakýyordu, vadinin baþýna doðru, rüzgâ
rýn geldiði yere.
Kimi zaman baþka kabileden bir erkek çadýra
yaklaþýyor, iki elini açýp uzatarak selam veriyordu.
Tek tük sözcük çýkýyordu aðýzlarýndan, birkaç ad
deðiþtokuþ ediyorlardý, ama bunlar hemen silini
veren sözcükler ve adlardý, kum rüzgârýnýn az son
ra gömeceði hafif, belli belirsiz izler.
Gece bastýrdýðýnda kuyu sularýnýn hüküm
ranlýðý yeniden kuruluyordu. Saguiet el Hamra
Vadisi’nde geceler daha ýlýmlýydý. Yeniay gökyü
zünde yükseliyordu. Yarasalar çadýrlarýn çevresin
de fýr dönmeye baþlýyor, kuyu sularýna deðercesi
ne uçuþuyordu. Maltýzlarýn ýþýðý titreþiyor, ortaya
kýzgýn yað ve is kokularý yayýlýyordu... Birkaç
çocuk, gýrtlaktan gelen ve köpek ulumalarýný
andýran baðýrtýlarla çadýrlarýn arasýnda dört dönü
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yordu. Hayvanlar, ayaklarý köstekli hecin develeri
kuru taþtan çemberler içine alýnmýþ, koyun ve
keçiler þimdiden uykuya dalmýþtý.
Erkekler artýk tetik üstünde deðildi. Kýlavuz
tüfeðini çadýrýn giriþine dayamýþ, gözlerini karþýya
dikerek kif tüttürüyordu. Maltýzlarýn yanýnda otu
ran kadýnlarýn tatlý seslerini ve gülüþmelerini duy
muyordu bile. Aklý baþka akþamlarda, baþka yol
larda olmalýydý. Teninde güneþin yakýcýlýðý ve
boðazýnda susuzluðun acýsý yeni bir özlemin baþ
langýcýydý sanki. Uyku Smara kentini aðýr aðýr
sarýyordu. Baþka bir yerde, güneyde, büyük Hama
da’da, geceleri uyku tutmazdý insaný, rüzgâr
kumun üzerinde esip daðlarýn kalkanlarýný çýplak
laþtýrdýðýnda, soðuðun uyuþukluðu sarardý. Çöl
yollarýnda uyku yoktu. Yorgunluktan ve ýþýktan
kavrulmuþ gözlerle durmadan bakarak yanaþýr ve
ölünürdü. Arada bir Mavi Adamlar kendi kabilele
rinden birine rastlarlardý; kumun üzerine dimdik
oturmuþ, bacaklarýný uzatmýþ, uçuþan lime lime
giysilerinin arasýnda bedeni kýpýrtýsýz. Yüzü kül
rengi, kararmýþ gözleri dalgalanan kum tepeleri
nin ufkuna dikilmiþ, çünkü ölüm onu öylece yaka
lamýþ.
Uyku su gibidir. Kaynaklardan uzakta kimse
nin gözünü uyku tutmaz. Rüzgâr stratosfer rüzgârý
misali eser, arzýn bütün ýsýsýný çekip götürür.
Ama burada, kýzýl vadide yolcular uyuyabili
yordu.
Kýlavuz herkesten önce uyanýyor, çadýrýn önü
ne dikiliyordu, vadi boyunca Hamada’ya doðru
aðýr aðýr yükselen pusu izliyordu. Pusun geçtiði
yerde gece siliniyordu. Ellerini göðsüne kavuþtu
ran kýlavuz neredeyse hiç soluk almýyordu, gözka
paklarý sabitti. Doðuda, tepelerin üzerinde beliren
þafaðýn ilk ýþýðýný, fecrin beyaz lekesini böylece
bekliyordu. Iþýk belirince elini Nur’un omzuna
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koyarak onu yavaþça uyandýrýyordu. Birlikte ses
sizce uzaklaþýyor, kuyulara giden kumlu patikada
yürüyorlardý. Uzaklarda köpekler havlýyordu.
Þafaðýn kül rengi aydýnlýðýnda adam ve Nur aptes
alýyor ve þartlanýyordu. Kumdan ve geceden doðan
kuyu suyu soðuk ve arýydý. Adam ve çocuk bir kez
daha ellerini yüzlerini yýkýyor, sonra sabah nama
zýný kýlmak için kýbleye dönüyorlardý. Gökyüzü
ufku aydýnlatmaya baþlamýþ oluyordu.
Konaklama yerlerinde, maltýzlar alacakaran
lýðýn içinde kýzýl ýþýklar saçýyordu. Kadýnlar su
çekmeye gidiyor, küçük kýzlar hafifçe baðrýþarak
sularýn içinde koþuþuyor, sonra cýlýz boyunlarýnýn
üzerinde dengede tuttuklarý testilerle, sendeleye
rek geri dönüyorlardý.
Hayatýn sesleri konaklama yerlerinde ve
çamurdan evlerde yükselmeye baþlýyordu; made
nî sesler, taþ ve su sesleri. Meydanda toplanmýþ
sarý köpekler havlayarak dönüp duruyorlardý.
Develer ve öbür hayvanlar tepiniyor, kýrmýzý bir
toz bulutu yükseltiyordu.
Saguiet el Hamra’nýn üzerinde ýþýðýn güzel
olduðu an buydu iþte. Altýn ve bakýr yansýmalarla
hem gökyüzünden, hem yerden geliyordu ýþýk; çýp
lak gökyüzünde, yakmadan, bunaltmadan titreþi
yordu. Genç kýzlar çadýrýn bir kanadýný aralayarak
gür saçlarýný tarýyor, bitlerini ayýklýyor, mavi peçele
rini tutturacaklarý topuzu topluyorlardý; güzel ýþýk,
yüzlerinin ve kollarýnýn bakýr teninde parýldýyordu.
Nur kumun ortasýna çömelmiþ, konaklama
yerlerinin üzerinde gökyüzünü saran ýþýða kýmýl
damadan bakýyordu. Keklik sürüleri boþlukta aðýr
aðýr süzülüyor, kýzýl vadinin giriþine doðru yükse
liyordu. Nereye gidiyorlardý? Kim bilir, belki de
Saguiet’in baþladýðý yere, Agmar tepeleri arasýn
daki kýrmýzý toprakla kaplý dar vadilere kadar
giderlerdi. Daha sonra, güneþ iniþe geçtiðinde,
tarlalarýn üzerinde, akkarýnca yuvalarýný andýran
insan evlerinin bulunduðu vadiye dönerlerdi.
Çöl
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