






Genel Yayın Nu.: 28
ISBN: 978-605-81328-6-3
1. Basım, Mart 2019

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2019
Kitapsaati©2019

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Sertifika Nu.:  12131

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Aysu Alagöz

Baskı ve Cilt: Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.
İVOGSAN 1518. Sokak MAT-SİT İş Merkezi No. 2/40 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 395 21 10
Sertifika Nu.: 13268

www.kitapsaati.com.tr

www.facebook.com/kitapsaati

twitter.com/kitapsaati

instagram.com/kitapsaati

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Cadddesi
283. Sokak 9/7 Çankaya/Ankara, Türkiye

Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 530 108 99 76
Faks : (+90) 312 442 52 12



“Hayatımdaki en önemli üç kadın olan;

annem Nebahat, eşim Meral ve kızım Yağmur’a…”

Zafer Balaban





“Kızım Defne Mine’ye

ve ‘yol’dakilere…”

Faruk Emre Özünlü
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TEŞEKKÜR

Yoğun ve zorlu geçen çalışma hayatının içerisinde, 
gecenin karanlığına doğan bir güneş gibi ışık saçarak ruhu 
aydınlatan bir zevkti yazmak. Benliği saran, kapsayan, içine 
alan bir duygu çemberiydi. Gecenin bir yarısı yataktan 
kaldırıp, sayfalara dökülen o anları yazdıran, her satırında, 
hangi duyguyu verdiysek aynı şekilde yaşatan bir haldi. 
Sabır gerektiren ve uzun zaman alan bu süreçte, geçmişten 
gelen hikâyeleri, sahneleri kelimelere dökmek, bizi bambaş-
ka maceralara sürükledi. Kitap tamamlandıktan sonra, bir 
sabah kalkıp aynaya baktığımda, karşımda bambaşka biri 
vardı artık.  

İnanılmaz değerli katkılarıyla ortak olan ve çalışmaktan 
büyük mutluluk duyduğum değerli kardeşim Faruk Emre 
Özünlü ile birlikte tamamladığımız, yazma serüvenimin ilk 
ürünü olan Sekizinci Seviye’yi ilk okuyan ve değerli katkı-
larda bulunan Zeki ve Türkan Tüzün’e, Erem ve Bilgetay 
Kaya’ya, dokunuşlarıyla ışık olan Candan-Savaş Balaban’a, 
Sema-Engin Balaban’a ve bir vadide kitabın geleceğini 
belirleyen Arda Öngören’e; desteklerini hiçbir zaman esir-
gemeyen Sevda ve Gökhun Sungurtekin, Armağan ve Fatih 
Portakal’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız…

 

Zafer Balaban





AÇIKLAMA 

Bu kitap, tarihî kurgudur.

Romanı oluşturan yedi ayrı yüzyıldaki yedi hikâyede yer alan 
tarihî kişiler, toplumlara ait yerler ve olaylar tamamıyla gerçektir.

Kahramanlar ise gölgelerden ibarettir. Olmaları gereken 
kişiler olarak yaşamış, görevlerini yerine getirip bir gölge gibi 

geçip gitmişlerdir hayattan, “olmaları gereken kişi” olana kadar. 
Ancak, romanda anlatılan tarihî olaylar ne kadar gerçekse, Kaan 

da o kadar gerçektir.





“Şimdi sen bu sırları öğrendiğine göre

Söz vermelisin sessiz kalacağına

Ve asla açıklamayacağına

Tekrar doğuşun nasıl aktarıldığını…”

                                          (Hermetika)
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1. BÖLÜM 
SABIR

“…bütün mahlûkat, sabrın ipliğiyle birbirine bağlıdır. Dün-
ya sabırla döner. Çünkü Güneş’in de, Ay’ın da zamana ihtiyacı 
vardır. Büyük sırlara ermek için, sabır denizinde yüzmeyi öğren-
melisin. Çünkü sırlar, sabır denizinin dibinde saklıdır. Uyum 
güzelliktir; uyum, suyun özelliğidir…”

 Şems-i Tebrizi

Kuzey Akdeniz Havayolları / İstanbul – Kahire Uçağı  

(01 Haziran 2007  – Gece Yarısı)

Sırılsıklam terlemişti. İlerlediği dehliz gittikçe dara-
lıyordu ama merakı ağır bastığından, ilerlemeye devam 
ediyordu. Elindeki fenerin aydınlatabildiği mesafede 
durum hiç iyiye gitmiyordu. Çıkmaz bir sokağa girmiş gibi 
hissediyordu kendisini. Artık dehliz iyice daralmıştı ve diz-
lerinin üzerinde dahi duramıyordu. Sürünerek ilerlemeye 
başlamıştı ki yerde silik bir işaret gördü; fenerini o tarafa 



S E K İ Z İ N C İ  S E V İ Y E

2

doğrulttuğunda bunun bir Ankh olduğunu anladı. Toprağı 
eşeleyip resmi iyice ortaya çıkarmaya başladığında, Ankh’ın 
bir Tanrıça’nın elinde olduğunu gördü. Resmi biraz daha 
temizlemeye çalışırken birden altındaki taşların oynadığını 
hissetti. Yer hareket ediyor gibiydi. Ne olduğunu anlamaya 
çalışırken altındaki taşların aniden kaybolduğunu, hızla 
düşmeye başladığını fark etti ve zemine sertçe çarptı.

Aylardır, tekrar tekrar gördüğü kâbustan sırılsıklam 
ve nefes nefese uyandı; ilk anda önünde, sağında, solunda 
insanlar olduğunu ve hepsinin panik içinde bağrıştıklarını 
fark etti. O karanlık dehlizde düşmemişti, uçaktaydı halen, 
yalnızca içi geçmiş ve kâbus görmüştü. Fakat bir şeyler ters 
gidiyordu, herkes panik içindeydi, ne oluyordu? Suratının 
önünde sallanan oksijen maskelerini gördü. Bazı yolcula-
rın bağırışları, nereden geldiği belli olmayan birkaç çeşit 
sinyal, alarm sesi uçağın içerisindeki kargaşayı daha da 
artırıyordu. Önce kâbusun hâlâ devam ettiğini düşündü 
Kaan, birkaç saniye ne olduğunu, nerede bulunduğunu 
kavrayamadı. Sonra pilotun yaptığı anonsla birlikte uyku 
sersemliğinden hızlıca kurtulup oksijen maskesini alırken 
Kahire’ye uçtuğunu hatırladı, şu an Akdeniz’in üstünde 
olmalıydılar. 

O kadar çok uçuş yapmıştı ki, maskeleri görünce “… 
en yakın maskeyi kendinize çekiniz; ağız ve burnunuzu 
içine alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz…” anonsu 
doğrultusunda hemen maskeyi kendine çekti. Hep merak 
ettiği “Acaba maskeyi hızla kendine çekerken borusu kopar 
mı?” sorusunun cevabını nihayet öğrendi. Maskeyi takar 
takmaz derin bir nefes çekti, ikinci derin nefeste başı dön-
meye başladı. Fazla oksijen hem iyi gelmiş hem de başını 
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döndürmüştü. Tam o sırada bir düşüş daha yaşandı. Bu 
kez herkes daha fazla panikle bağrıştı. İkinci düşüşle bir-
likte uçağın ağır bir türbülansa girdiğini anladı. Hemen 
aklına “Hava boşluğu uçak düşürür mü?” sorusu geldi. 
Cevabını hatırlayamadığı bu soru, onu paniğe sürükledi. 
“Uçak bu yükseklikten düşerse, binlerce kilometreden Akde-
niz’e çakılırız ve parçamızı dahi bulamazlar…” diye geçirdi 
aklından. Düşüşü hayal etti ve tüyleri diken diken oldu. 
Aklına önce kızı Sibel geldi, sonra karısı; ama özellikle 
kızını düşünüyordu, kendisine çok düşkündü, kızını 
yalnız bırakacağını, onun ne kadar üzüleceğini düşün-
dü. Vaktin yaklaştığını düşünerek, bildiği tüm duaları 
okumaya başladı. Aklına cep telefonunu açmak geldi. Bu 
yükseklikte servis yoktu. Bağlantı yapılamazdı. Onlara 
ulaşamayacağını düşününce, yaşadığı stres iyice artmaya 
başladı.

Kendini toparlamak için çaba göstermeye çalıştı. Nasıl 
sakinleşebileceğini bilmiyordu. Böyle durumlarda insanın 
kendini sakinleştirmeye çalışması neredeyse imkânsızdı. 
Aklına Kuzey Irak’taki askerliği ve yaşadıkları geldi. 
Oradayken kendi kendini kontrol altına almayı öğrenmişti 
ama şimdi içinde bulunduğu durum farklıydı. 

Birden sesler kesildi, alarmlar durdu, pilot uçağı topar-
ladı. Hoparlörlerden kaptanın sesi duyuldu; Kaptan pilo-
tun bu tür durumların uçak için tehlike oluşturmadığına 
yönelik açıklaması yolcuların az da olsa sakinleşmesini 
sağladı. Host ve hostesler ortalığı toparlamaya ve ihtiyacı 
olan yolculara yardım etmeye başladı. Sakinleşmeye ça-
lışan yolcuların çoğu su istiyordu. Ağzının kuruduğunu 
fark etti ve su istedi. Getirilen suyu bir dikişte bitirdi. 
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Uçuş düzene girdi, yolcular nihayet sakinleşmişti. Kaan 
da rahatlamıştı ancak, bu saatten sonra uyuyabileceğini 
sanmıyordu. Önce saate baktı. İnişe, aşağı yukarı bir saat 
kalmıştı. Sonra pencereden dışarı bakmaya başladı. Beş, 
on dakika içerisinde, uzaktan, yerdeki şehir, kasaba ve 
köylerin ışıklarını seçmeye başladı. Anlaşılan Nil deltasına 
gelmişlerdi. Gördüğü kâbustan çok etkilenmişti; en azın-
dan inişin sarsıntısız olmasını umdu, bir hadiseyi daha 
kaldıramayacaktı. 

Uçak rahat iniş yapmış, sonunda Kaan toprağa bas-
mıştı. Utanmasa yerleri öpecekti. Yıllar önce bir süre 
Kahire’de bulunmuştu. İşleri sebebiyle gelip gittiği de 
çok olmuştu ancak, uzun süredir yolu düşmemişti. Şim-
di, bir müşterisi adına yapacağı danışmanlık için tekrar 
gelmişti. Yeniden bu topraklarda olmak ona eski anıları 
hatırlattı. Burada epey keyifli zamanlar geçirmiş, sağlam 
dostluklar kazanmıştı. Hoş, o dostlarının pek azı halen 
Kahire’de bulunmaktaydı; çoğu, görevleri bitince ülkele-
rine dönmüştü.

O eski dostlardan birinin ayarladığı mihmandarla 
buluştu, onun aracı ile şehre doğru hareket ettiler. Otele 
geldiğinde saat sabahın beşini bulmuştu. Hem uçakta ya-
şadığı panik hem uykusuz kalması nedeniyle bir an önce 
odaya çıkıp duş alıp yatmayı düşünüyordu. 

Yarım saat sonra odadaydı. Kahire ile Nil Nehri tüm 
ihtişamıyla odanın penceresinden gözlerinin önüne se-
rilmişti. Biraz rahatlamak adına yatağa uzandı, içinden 
“Azıcık dinlenir, sonra kalkarım,” diye geçirdi. Gözleri ka-
pandı. Birkaç saniye içerisinde, duşa bile giremeden öylece 
uyuyakaldı.
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Saat 08.00’de çalan telefon sesiyle zorla uyandı. Rüya-
sında yine Ankh işaretini ve aynı Tanrıça’yı görmüştü. 
Simsiyah, düz ve uzun saçları vardı. Kara gözlerini 
ona diken Tanrıça’nın karşısındaydı ve kendisine som 
altından yapılmış Ankh heykelini uzatırken uyanmıştı. 
Bir süre rüyanın etkisinde, olduğu yerde kaldı; telefonu 
açamamış, telefon bir süre sonra susmuştu. Rüyanın geri 
kalanını hatırlamaya çalışırken telefon tekrar çalmaya 
başladı. Huyunu bildiği için otelin uyandırma servisine 
not bırakmıştı. Kalkıp hızlıca duşunu aldı. Hazırlandı, 
lobiye indi. Saat 09.00 gibi kendisini otelden alacaklardı. 
Gerçekleştireceği toplantı için gideceği yer aslında pek 
uzak sayılmazdı ama Kahire trafiğine hiç güvenilmezdi.

Kendisini bırakacak aracın geldiğini resepsiyondan 
haber verdiler. Dışarı çıkıp araca bindi. Sıkışık trafik nede-
niyle uzun bir yolculuğun ardından toplantının yapılacağı 
yere ulaştı. Yol boyunca, şehrin hiç değişmediğini, bırak-
tığı gibi durduğunu düşündü. Araçtan inip çevreye bir 
daha baktı. Sanki özlemiş gibiydi. Binaya girdi. Aklında, 
akşam buluşmayı planladığı birkaç arkadaşı ve beraber 
yiyecekleri yemek vardı. Ama toplantı sonrası boş birkaç 
saatinde Kahire müzesine gitmek istiyordu. 

Uzun süren toplantı sonunda beklentilerinin büyük bir 
bölümünü sağlayabilmişti. Bu büyük başarı sayılırdı. Top-
lantı hararetli geçince, öğle yemeğine çıkamamış, hızlıca 
bir şeyler söyleyerek geçiştirmişti. Böylece müze için vakti 
kalmıştı. 

Keyfi yerindeydi, kendine tahsis edilen şoförle mü-
zeye doğru yola çıktılar. Şoför onu giriş kapısına bıraktı. 
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Kaan, bileti aldıktan sonra içeriye girdi. Burası dünya 
tarihinin en önemli parçalarını muhafaza eden müthiş ve 
paha biçilemez eserlerin bulunduğu bir binaydı. Mısır’a, 
aslında eski Mısır’a karşı çözemediği derin bir ilgisi vardı. 
Ne zaman Mısır’a gelse sanki bu topraklarda daha önce 
yaşamış olduğunu hissederdi. O nedenle, bulduğu her 
fırsatta, ulaşabildiği tarihi eserleri yeniden ziyaret etmeyi 
ihmal etmiyordu. Özellikle o zamanlardan günümüze 
ulaşmış, insanların günlük yaşamına ait her objeyi dikkat-
lice incelerdi. Önemli bir merak konusu da mumyalardı, 
dakikalarca izlerdi onları. O insanların bir zamanlar canlı 
olduklarını düşünmek, onları yaşadıkları dönemde hayal 
etmek olağanüstü gelmişti hep Kaan’a. 

Müzede en sevdiği yere gelmişti. Tutankamon’un 
hazinelerinin sergilendiği bölüme bayılıyordu, çünkü 
hırsızlığa kurban gitmeyen, tam olarak bozulmamış halde 
bulunan ender mezarlardan biriydi. İçerisinden çıkan 
birçok objeye paha biçilemiyordu. Ayrıca, o kadar çok ve 
günlük yaşam biçimini ayrıntılarıyla anlatan çeşitte obje 
bulunmuştu ki, sadece bu mezar buluntuları bile koskoca 
bir müze yapmaya yeterdi. 

Yine dolaşırken aklına Tutanhamon’un mumyası geldi. 
Ne var ki o, müzede değildi. Krallar Vadisi’nde kendi me-
zarında, lahdinin içerisinde sergilenmekteydi. Yıllar önce 
mumyayı yerinde görebilme şansına ulaşmıştı. Ne hikmet-
se otoriteler, mumyanın kendi mezarında kalmasına karar 
vermişler, ona göre bir organizasyon oluşturmuşlardı. Bu 
durum mumyayı daha cazip hale getiriyordu.

O bölge zaten başlı başına müthiş bir arkeolojik hazine gi-
biydi. Krallar Vadisi, Haçepsut Tapınağı, Dandara Tapınağı, 
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Luksor ve Karnak Tapınakları… “Keşke fırsatım olsa da tekrar 
gidebilsem.” diye içinden geçirerek, genç firavunun mutfak 
malzemelerini, özellikle yeme içme araçlarını incelemeye 
daldı. 

ANTİK MISIR

Tutmosis III’ün 2. yılı (M.Ö. 1457, Nisan ayı)

Niwt – Imn (Teb) Şehri, İpet-sut (Karnak) Tapınağı 
yakınları

Kasiya, akşamın alacakaranlığı çökmeden, üç gündür 
pişirmeyi hayal ettiği yemeğin son malzemesinin içinde 
bulunduğu testiyi kırmamak için dikkatle ve koşar adım 
yürüyerek çadırına ulaşmaya çalışıyordu. Bar-moodeh’in 
(Nisan) sonuna yaklaştıkları bu günlerde sıcaklık yakıcıy-
dı. Duvarcı ustası Nkuku’nun yanında çalışmaktan, hele 
hele günün on saati kerpiç tuğla karmaktan bitap düş-
müştü. Aklında tek bir şey vardı, sevgili annesi Oseye’nin 
unutulmaz yemeklerinden kuzu kaburgayı yapmak. 

Çocukken, annesinin zar zor bulup buluşturduğu 
malzemelerle yaptığı, babasının küçük teknesiyle balıktan 
dönerken eve yaklaştıkları andan itibaren kokusunun 
burun deliklerinden girerek önce beynine oradan ise tüm 
vücuduna yayıldığı o muhteşem lezzetli yemekler... Ah! 
Çok ama çok özlemişti.

Yüce Tanrı Amon’un adına şükürler olsun ki, annesi 
pişirdiği yemekleri nasıl yaptığını ona ve kendinden iki yaş 


