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Gökyüzü sanki kocaman bir ocak yan›yormuflças›na ay-
d›nlan›yor, ard›ndan sanki y›k›lacakm›fl gibi gürlüyor ve
yo¤un sa¤anak kentin üstüne karanl›k bir u¤ultu gibi çö-
küyordu. K›rklar›n› henüz geçmifl, uzun boylu bir adam,
avluyu çevreleyen bas›k kemerlerin ard›nda sinirli sinirli,
bir o yana bir bu yana dolafl›yordu. Evi, Kurtuba’n›n* gü-
rültülü kent merkezinden uzak, kerpiç duvarlarla çevrili,
genifl bahçeli güzel bir villayd›. Bazen, avlunun ortas›n-
daki küçük su birikintilerinde ya¤mur damlac›klar›n›n
oluflturdu¤u kabarc›klara bakmak için duruyor, daha
sonra endifleli bir halde dolaflmay› sürdürüyordu.

“Ah bu çocuk! Nerede kald› acaba?” diye m›r›ldand›.
“Hem de böyle bir günde.” 

Akflam olmufltu, kentin üzerine çöken kara bulutlara
bak›l›rsa, gece boyunca hava kapal› olaca¤a benziyordu.
Adam ayaklar›na kadar uzanan beyaz bir tunik giyiyordu,

* Bugünkü ad› Córdoba.
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bafl›nda keçe bir takke vard›. Ad› Hantal ‹dris’ti. Aniden
durdu, kendisini her zaman duyguland›ran o sesi duy-
mufltu.

“Aç baba! Benim! Island›m!”
Adam ›slanmamak için bafl›n› bir örtüyle kapatt› ve

d›fl kap›y› açmak için çevik hareketlerle karanl›k bahçe-
den geçti. Kap›n›n önünde on dört yafllar›nda, k›v›r k›v›r
kumral saçl›, zeki yüzlü bir erkek çocuk göründü. 

“Nerede kald›n? Nas›l bu kadar geç gelebiliyorsun?”
diye sordu çocu¤a sert bir ifadeyle.

“fiey...”
“Haydi, haydi içeri...”
D›fl kap›y› kapad›. Çocuk avluda babas›ndan özür

diledi.
“Banisahl’in o¤luyla afl›k oynamaya dald›m... Özür

dilerim.”
Adam hiçbir fley söylemeden çocu¤a yaklaflt› ve elle-

rini onun omuzlar›na koydu. A¤lamak üzere olan ve duy-
gular›n› oldu¤u gibi yans›tan o zeki gözlere bakt›. Sonra
çocu¤a sar›ld› ve onu gö¤süne yaslayarak yanaklar›ndan
öptü.

“O¤lum! Yan›mdan ayr›lman› hiç istemiyorum. ‹nflal-
lah, flimdiye dek oldu¤u gibi, Tanr› hep seninle olur.”

“Teflekkürler, baba.”
“Bugün on dört yafl›na bas›yorsun. Unuttun mu yok-

sa? Biliyor musun, bu çok özel bir yaflt›r. Yaflam›ndaki
her fley de¤iflecek. Çocukluktan erkekli¤e geçeceksin.
Yani... hemen hemen erkekli¤e diyebiliriz. Haydi, art›k
kurulan ve üstünü de¤ifltir. Akflam yeme¤inde hofluna
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gidecek çok özel bir fley bekliyor bizi.”
“Biliyorum! Güvercinli börek ve bademli kek.”
“Evet, onlar... Ve sonbahar geldi¤inde içti¤imiz çorba.”
Az sonra Hantal ‹dris ve çocuk, duvarlar›nda de¤erli

hal›lar as›l›, huzur verici bir odada, rahat yast›klar üstün-
de karfl› karfl›ya oturmufllard›. Zemin hal›yla kapl›yd›,
alt› mumlu bir flamdan oday› ayd›nlat›yordu. ‹rmik çor-
balar›n› bitirmifllerdi. Çocuk büyük bir ifltahla böre¤inden
bir parça yedi.

“Baba,” dedi.
“Evet.”
“Bana verdi¤iniz iki sözü hat›rl›yor musunuz?”
“Hangilerini?.. Sana pek çok söz verdim; ama hepsini

yerine getirdi¤imi san›yordum.”
“Uzun süre önce, on dört yafl›ma bast›¤›m zaman

yerine getirmek üzere, iki fley için söz vermifltiniz bana.
Hat›rlad›n›z m›?”

“Sen söyle bakal›m.”
“Peki. Birincisi, siz Müslüman oldu¤unuz halde neden

bana H›ristiyanl›k’› ö¤retti¤inizi aç›klayacakt›n›z. Bunu hiç-
bir zaman anlayamad›m.”

“Ya ikincisi?”
“Bana gizli yerinizi gösterece¤inizi söylemifltiniz.”
Hantal ‹dris konuflmaya bafllamadan önce, gece bo-

yunca yedi¤i tek lokma olan börek parças›n› yuttu. Sonra
dikkatle çocu¤a bakt›.

“Tamam, her iki sözümü de yerine getirece¤im. Bu
sözlerimi zaten tutacakt›m. Hiçbir zaman unutmam›flt›m.
Birincisinden bafllayaca¤›m... Böre¤ini bitirmeni bekle-

Harema¤as›n›n S›rr› 9

Harem Agasi ic 5bsk  6/30/14  11:22 AM  Page 9



dim.”
Büyük bir merak içindeki çocuk böre¤inin son lok-

mas›n› da h›zla yuttu. Gözleri, içindeki merak› oldu¤u gibi
yans›t›yordu.

“Dinle! fiimdi sana anlatacaklar›m ikimizin aras›n-
daki hiçbir fleyi de¤ifltirmeyecek. Ben her zaman bu evde
kölemiz Huki ile birlikte yaflad›m. On dört y›ldan beri de
seninle yafl›yorum. Hiçbir zaman kar›m olmad›.”

Çocu¤un gözleri fal tafl› gibi aç›ld›.
“Aaa! Ama, öyleyse... Bana annemin beni do¤urur-

ken öldü¤ünü söylemifltiniz.”
“Hay›r, hay›r. Ben... Sana nas›l söyleyece¤imi bile-

miyorum. Ben senin gerçek baban de¤ilim.”
Çocuk donup kalm›flt›. O anda gözlerinde biriken

yafllar, yaflad›¤› düfl k›r›kl›¤›n›n en büyük göstergesiydi.
Hantal ‹dris çocu¤un iki elini de tuttu ve kuvvetle s›kt›.

“Seni, kendi kan›mdan o¤lummuflsun gibi çok sevi-
yorum. Her zaman da sevece¤im, her zaman.”

“Ah, efendim! Siz benim babams›n›z, ben de sizin
o¤lunuzum!”

“Tabii ki öyle, Fernando. Ama, önce sana bir öykü
anlataca¤›m; böylece her fleyi anlayacak ve neden seni
H›ristiyan olarak yetifltirdi¤imi ö¤reneceksin. Bildi¤in
gibi, tahta ç›kt›¤›ndan beri büyük Halife’miz Hakem’e
hizmet ediyorum. On dört y›l önce beni, tahta yeni ç›-
kan H›ristiyan kral I. León Sancho’yu ziyaret edecek bir
elçiler heyeti oluflturmam için atad›. S›n›r sorunlar› vard›;
ama hepsi çözümlendi. Zor ve zahmetli bir yolculuktu.
Dönüflte, henüz H›ristiyan topraklar›nda oldu¤umuz s›-
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rada, bu geceki gibi bir f›rt›naya yakaland›k; hava karar-
mak üzereydi. ‹liklerimize kadar ›slanm›fl, bir köye ulafl›p
s›¤›nabilmek için acele ediyorduk. Elli kadar erkektik;
bir general bize komuta ediyordu. Ne oldu, biliyor musun?
Bir anda yolun kenar›ndan bir çocuk a¤lamas› duyuldu.
Hiç kimse oral› olmad›. Öyle bir zamanda ›ss›z bir yerdeki
çocuk a¤lamas›n› kimse önemsemedi. Ben, hayk›r›fllar›n
nereden geldi¤ini anlamak için durdum. General, ‘Haydi,
devam edin, efendim!’ diye ba¤›rd›. Ama, ona kulak as-
mad›m, kat›r›m›n yolunu de¤ifltirdim ve bu hüzünlü a¤la-
y›fl›n geldi¤i yere do¤ru yöneldim. Çal›l›klar›n aras›nda
battaniyeye sar›l› bir fley hareket ediyordu. Kat›rdan indim
ve ona yaklaflt›m. S›r›ls›klam olmufl battaniyeyi biraz
aralad›m. Bu, bir erkek çocuktu. Çok küçüktü.., henüz
birkaç günlük olmal›yd›. ‹flte, o çocuk sensin. Boynunda
as›l› haç› görüyor musun? O gün de boynundayd›. Ya-
n›nda ayr›ca deri bir kese vard›.”

Hantal ‹dris birkaç dakika sustu. Ya¤mur art›k din-
miflti; gök gürültüleri her seferinde biraz daha uzaktan
duyuluyordu. Evin sessizli¤ini saçaklardan avluya akan
ya¤mur sular› bozuyordu yaln›zca. Çocu¤un bak›fllar›, için-
deki kayg› ve flaflk›nl›¤› ele veriyordu. 

“Generalin, ‘Dönün, efendim!’ dedi¤ini duydum. Evet
döndüm; ama kollar›m›n aras›nda sen vard›n. Dünyan›n
en güzel yüzüne ve en minik gövdesine sahiptin. Seni
orada nas›l b›rakabilirdim? Seni kat›r›m›n arkas›ndaki
sand›ktan ç›kard›¤›m kuru bir battaniyeye sard›m ve yol-
culuk boyunca kuca¤›mda tafl›d›m. Askerler benimle alay
ettiler... Çocuk tafl›makta bir kad›n kadar usta oldu¤umu

Harema¤as›n›n S›rr› 11

Harem Agasi ic 5bsk  6/30/14  11:22 AM  Page 11



söylediler. Karfl›m›za ç›kan ilk handa sana süt bulduk.
Kurt gibi ac›km›flt›n. Karn›n doyunca hemen sustun. Seni
sakinlefltirdikten sonra, yan›nda buldu¤um deri çantay›
açt›m. Meraktan yan›p tutufluyordum. Yaln›zca birkaç
kelimelik bir nottu.”

“Ne yaz›yordu?”
“Onu hâlâ sakl›yorum. Nereye koydu¤umu bilemi-

yorum. Bu evde bir sürü kâ¤›t var. Ama, yaz›lanlar›n her
kelimesini hat›rl›yorum. Zar zor yaz›lm›fl ‹spanyolca bir
nottu. Tam olarak flöyleydi: Çocu¤un ad› Fernando’dur.
Çok yoksuluz ve dokuz çocu¤umuz var. Onlar›n kar›nla-
r›n› doyuram›yoruz. Fernando’yu iyi kalpli birinin almas›
için yolun kenar›na b›rak›yoruz. Meryem Ana ad›na onu
al›n ve Efendimiz ‹sa’ya inançla büyütün. Tanr›, yapt›kla-
r›n›z›n karfl›l›¤›n› size ödeyecektir.”

“Daha baflka ne yaz›yordu?”
“Hiçbir fley, evlad›m. Hiçbir fley. Her zaman herkese

karfl› sayg›l› bir insan oldum. Gerçek ailenin isteklerini
yerine getirdim. Kendi inanc›ma ra¤men sana, en az ken-
diminki kadar iyi bildi¤im H›ristiyanl›k’› ö¤rettim. Sonuçta,
Müslümanlar’›n da H›ristiyanlar’›n da olan tek bir Tanr›
var. Sen de biliyorsun ki, Muhammed en önemli peygam-
ber olmas›na karfl›n, ‹sa da bizim peygamberlerimizden
biridir.”

“Ben her zaman sizin gibi Müslüman olmay› arzu
ettim.”

“Büyüdü¤ün zaman istedi¤in dini seçer, ona ina-
n›rs›n. Ama, ben görevimi yerine getirdim.”

“Ailemin kimler oldu¤unu biliyor musunuz?”
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“Senin baban benim. Sana bütün bu anlatt›klar›m-
dan sonra, birinin seni benden alabilece¤ine inan›yor
musun?”

“Oh, hay›r, efendim! Bunu ben de istemem.”
“Ah! Sana inanmak ne kadar zor! Alkazarda* yerine

getirmem gereken görevlerim vard›. Eve bir dad› bulmak-
tan baflka çarem yoktu.”

“Yafll› Bayan Vafah... Ölmüfl olmas› ne kadar da ac›!
Onu, hemen hemen sizi sevdi¤im kadar severdim.”

“Tabii ki! Seni o büyüttü, sana annelik yapt›.”
“Baba, Vafah hakk›nda bilmedi¤iniz bir fley var.”
“Evet, onu biliyorum.”
“Gerçekten mi? Nedir peki?”
“O sana ‹slamiyet’in bilmedi¤in yönlerini ö¤retti...”
“Evet, öyle! Siz bir dâhisiniz!”
Yemekten arta kalanlara bakan Fernando birden-

bire sustu. Hantal ‹dris’in yüzüne akl›ndan geçen bin-
lerce farkl› düflünce yans›yordu.

“Art›k ilk s›rr› biliyorsun.”
“Evet. San›r›m... Gerçek ailemin kimler oldu¤unu bil-

mek ve onlar› bulmak çok hofluma gidecek san›r›m. Ah,
yoksulluk yüzünden benden ayr›lmak zorunda olmalar›
ne kadar ac› verici! Beni affedin ama, hiç tan›mad›¤›m
halde onlar› da birazc›k seviyorum.”

“Sana bir söz daha: Onlar› bir gün arayaca¤›z. Ama,
o zaman bu evden gidecek misin?”

“Ah, hay›r, babac›¤›m! Hiçbir zaman böyle bir fley
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