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GEZİ

Gün batmış, ortalık iyice 
serinlemeye koyulmuştu. 
Yemen güneşinin dağlara vuran 
son ışınları kaybolunca 

hava da yavaş yavaş karardı. 
Yemen güneşi diyorum, 

çünkü başka hiçbir yerin güneşi 
bu kadar acımasız, 

bu kadar kavurucuyken 
bir de puslu gökte 

kemikli bir yaratık gibi 
kımıl kımıl kımıldamaz bana kalırsa. 

Nöbetçi, köprünün diğer ucundaki 
cemseye koşuşturdu. 

Omzuna astığı tüfeğin uzun namlusu 
alacakaranlıkta hafifçe parlıyor, 

sırtına attığı o battaniye gibi 
kalın kaputun içindeki vücudu 

iyiden iyiye kayboluyordu. 
Beni korumakla görevli 

başka bir nöbetçi, 
küçük taşlarla kaplı 

boz toprağın üzerine 
yüzükoyun yatmış, 

çenesini, kavuşturduğu 
kollarının üzerine dayamıştı; 

gün boyu kavramaktan 
yorulduğu tüfeğinin yanına 

kedi gibi uzanmıştı.
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 Cibla’daki Kraliçe Arva Camii, 
etkileyici mimarisiyle diğer 
mabetlerden oldukça farklı. Adını 
Belkıs’tan sonra ülkenin ikinci 
efsanevi kadını Arva’dan alan cami, 
11. yüzyılda El Sülayid Kraliçesi 
Arava Bin Ahmed tarafından bizzat 
inşa ettirilmiş. Kraliçenin mezarı da 
aynı camide.
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AFIF SAKALLI ,  öğleden bu 
yana ağzının içinde tuttuğu 
“kat” yapraklarıyla sol yana-
ğı iyice şişmiş koruma, yattığı 
yerden, epey uzakta bir yamacı 
dikkatle gözlüyordu. Çiğnediği 
kat’lardan kafası hoş muydu de-
ğil miydi bilinmez ama gözlediği 
o yamaç tatlı bir eğimle aşağıya 
doğru iniyor, biraz ileride bir-
denbire yeniden dikleşiyordu. 
Yolun yanından, bir yitip bir 
beliren, içi çerçöp dolu cılız bir 
ırmak akıyordu. O hayalet ırma-
ğın hemen yanında, bir demirci 
işliği, tam oraya gökten indirilip 
de kondurulmuştu sanki. Ülke-
nin her yanını kaplayan o seher 
yeli gibi renksizlik âleminde, 
yalnızca demircilere renklerin 

ressamlığı, mavilerin, kırmızıların, sarıların öz-
gürlüğü verilmiş gibiydi. Yan yana sıralanmış o 
ağır, madeni kapılar, boz kayalıkların, boz topra-
ğın, tozdan çamurdan iyice örtülmüş boz evlerin 
arasında, bu Müslüman ülkede Hint tapınakları 
gibi rengârenk uçuşuyordu. Hemen herkesin, ya 
gri, ya siyah ya da beyaz giyindiği bu topraklar-
da, işte o renkler en çok demir kapılara sürülü-
yor; ve o kapılar, evlerin içinde nasıl bir canlı, 
cıvıltılı yaşamın saklı olduğunu tarif ediyordu. 

Nöbetçi uzandığı yerden birden doğruldu, tüfe-
ğini omzuna astı, arka cebinden çıkardığı katlan-
mış bir askeri haritayı güzelce yere yaydı, sonra 
da çömelip gözden geçirmeye koyuldu. Ben de iyi-
ce yaklaştım, haritaya göz gezdirmeye çalıştım. 
Arap harfleriyle yazılmış yerlerin ismini okuyamı-
yordum. Bir dar bir geniş kenarı karalarla, bir dar 
bir geniş kenarı da denizlerle çevrili Yemen hari-
tası kaba bir çizimle ana haritanın üst kısmında 
ayrıca yer alıyordu. Nöbetçinin baktığı paftanın 
ülkenin hangi tarafına ait olduğunu anlamam im-
kânsızdı. Arap Denizi, Aden Körfezi, Aden Lima-
nı, El Mukalla Limanı, doğuda Afrika ile Arabistan 
Yarımadası’nı ayıran Kızıldeniz, karşı kıyıda Erit-
re, Cibuti, bütün bunlar görünüyordu; zaten yıllar 
var, harita üzerindeki o yerler hiç çıkmamacasına 
aklımdaydı. Çünkü nerdeyse on yıldır, ne on yılı 
belki yirmi yıldır, bu ülkenin hayal haritasının 
üzerinde durmaksızın dolanıp duruyordum. 

Bu haritayı zaten, Binbir Gece Masalları’nın 
Yemen ülkesini, geçmiş zamanların deniz yolcu-
luklarını, Sinbad’ın serüvenlerini, Yemen Krali-
çesi Belkıs’ın öykülerini defalarca okurken ez-
berlemiştim. İşte şimdi o ülkedeydim. O ülkenin 
zihnimdeki hayal haritası da hakiki anlamda Ye-
menli bir askerin ellerindeydi. Başkent San’a’ya 
uzaktık, ülkede kol gezen köktendinci şiddet, 

mezhep kavgası, yazık ki bizi bir manga askerin 
eşliğinde seyahat etmeye zorluyordu. 

Ülke için umut olabilecek ayaklanma da pek 
çok ülkede olduğu gibi yarı yoldan çalınmıştı.

Nöbetçi, rengi solmuş haki gömleğinin cebin-
den bir dürbün çıkardı, mendille camlarını sildi, 
güzelce ayarladı, uzun uzun etrafına bakındı. 
Elinde tuttuğu o Yemen haritası gibi haşin, sert 
ve acımasız geçmişin hatlarını taşıyordu suratı. 
Onunla konuşsam kim bilir neler anlatırdı. 

Belki anlaşabiliriz diye konuşmaya yeltendim, 
merhaba diyerek İngiliz lisanında devam ettim:

“Size güveniyoruz asker... Her şey yolunda mı?”
“Merak etmeyin. Tedbir almak iyidir. Misafir 

kendini rahat hissetsin. Misafir başımızın tacıdır.”
“Biz burada geçiciyiz asker. Önemli olan hal-

kın kendisini rahat hissetmesi.”
“Rahatlık nerede var ki şu dünyada zaten?”
“Haklısın. Ama birkaç yıl önce özgürlük için 

ayaklanma yaşandı buralarda. Tüm Ortadoğu’da. 
Kimi yerde bastırıldı, çalındı...”

“Sence gidişat ümitsiz mi misafir?”
“Bilemiyorum. Yemen’i sen daha iyi bilirsin.”
“Dedelerimizden bize kalan bir bilgi vardır. 

Şartlar ne kadar kötü olursa olsun bir şeyleri de-
ğiştirmek için uygun zaman kollanmalıdır. Za-
man uygun değilse zorlamamalı.”

“Neden?”
“Çünkü eskilerimizin sözüdür, zaman hükme-

dicidir.”
“Hükümdarlara, kudretli zorbalara da hükme-

der mi zaman?”
“Hep etmiştir. Zamana aykırıysa hükmeder.”
“Bu kargaşa içinde olan bitenin farkına var-

mak, olayların nereye gittiğini anlamak pek ko-
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1  Şibam Köyü’nde, renkli çarşaflara bürünmüş 
kadınlar; içeriye girebilen yabancı kadın konuklar 
için güzel bir sürpriz. Çeşme başında su almak için 
toplanan kadınlar, dışarıda yüzleri kapalı gezerken 
kendi aralarında daha rahat olabiliyorlar.

2  Başkentten sonra ikinci büyük şehir olan Taiz, bir 
kayalık üzerinde yükselen etkileyici El-Kahira Kalesi’nin 
eteklerinde konumlanmış.

3  Ülkenin Kızıldeniz’deki en önemli limanlarından 
Hudeyda’nın balık pazarına, Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusu’na özgü ve “dov” denilen rengârenk Arap 
yelkenli tekneler yanaşır, birkaç günde tuttukları 
köpekbalığı, ton, vatozlarla limana geri dönerler.

4  İyi korunmuş, alçı süslemeleriyle bezenmiş, sivil 
mimarisi, askeri mimarisi ve kentsel planıyla UNESCO 
tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Zabid şehri. 
İtalyan yönetmen Passolini’nin Binbir Gece Masalları 
filminin bazı bölümlerini çektiği eski Osmanlı evleri.

5  Yemen mutfağı, diğer Ortadoğu ülkelerinden pek 
çok yönüyle farklı. Yemeklere bol, farklı baharat çeşitleri 
katılıyor, yüzyıllarca geriye giden Baharat Yolu’nun 
kavşaklarından biri olmasının mirası. 

1



 BIÇAKLARIN DANSI
Yemen’de bele sokulan kıvrık hançer, 
korunma amacından çok simgesel, 
kültürel bir öğe. Erkeklerin istisnasız 
tamamı küçük yaşlardan itibaren 
“cembiye” denen geleneksel hançeri 
onur ve erkeklik simgesi olarak süslü 
kılıflarda ve kemerler üzerinde taşıyor. 
Pazarlarda her çeşit ve renkten hançer 
satılıyor. Cembiyelerin asıl kıymetlisi 
sapı gergedan boynuzundan yapılmış 
olanlar ancak gergedanları korumaya 
çalışan uluslararası yasalardan sonra 
daha az bulunur oldular. Baraa adıyla 
bilinen dans, yaklaşık yirmi erkeğin 
çember halinde ellerinde hançerleriyle 
toplanıp ortada çalınan davulun 
ritmine göre hızlanıp yavaşlıyor.
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lay değil benim için.”
“Değişimin işaretleri görülmez, sezilir denir 

bizim aşirette.”
“Nasıl sezilir?”
“Değişimin ne olduğunu kavrayan âlim kişi, işte 

o işaretleri fark eder. Sonrasında şunu yapar...”
“Neyi yapar?”
“İşaretlerin arkasındaki zamanın beklentileri 

vardır. Biz buna ümit deriz. İşte o ümidi sezmek 
lazım.”

“Ümit var mı peki?”
“Ah bir bilsem...”
Nöbetçi, bir askerden çok, toprağı eken çiftçi 

gibi konuşuyor, kâinata gizlenmiş zamanı kollu-
yordu ama daha fazlasını söylemiyordu. Belki de 
daha fazlasını söylememek gerekiyordu.

Yemen’e böyle bir zamanda mı gelmeliydin ey 
yolcu, diye kendime sordum. 

Başka hangi zamanda gelecektim, diye yine 
kendi kendimi yanıtladım.

Doğru! Başka hangi zamanda gelecektim? Ya-
şadığımız şu yeryuvarlağında, Arap çöllerinde ya 
da Yemen dağlarında kusursuz bir huzur, mutlak 
bir güven en son ne zaman hasıl oldu ki?

Belki Binbir Gece Masalları’nda, belki sadece 
Belkıs’ın çağında...

Kendimle konuşmaya bir süre devam ettim. 
Hazreti Ali’nin yeryüzünün yeni dini olarak İs-
lam’ı haber vermek üzere geldiği Yemen’de, şim-
di Ali taraftarı Şiiler ile Mekke’yi yönetenlerin 
mezhebine yakın Sünniler arasındaki kavga, her 
şeyin nasıl da amaçlandığının tam tersine gidebi-
leceğini tüm çıplaklığıyla anlatıyordu.

Bilmediğim bir yere, gitmediğim bir şehre gece 
yarısı gelmeyi tercih etmediğimi söylemek iste-
rim. İlk kez ayak basacağım bir yer, gece vakti 
hoşuma gitmez, etrafıma bakınmak bile zül ge-
lir, zaten gözümden de uyku akar o saatlerde. 
Yazık ki San’a’ya varışım gecenin ortasını bul-
du. Yüklerimizle birlikte bin aramadan geçerek 
girdiğimiz, etrafı beton engellerle çevrili, şehrin 
o tek büyük otelinde kısa süren yorgun geceyi 
çarçabuk tükettim; kendimi hemen dışarı attım. 
Caddelerde insanlar siyah ve beyaz olarak iki-
ye ayrılmıştı ya da kadınlar ve erkekler olarak. 
Kadınlar yalnızca gözlerini açıkta bırakan ve 
etekleri yerleri süpüren gösterişsiz giysileri için-
deydi; dikkatimi çeken, tek başlarına sokakta 
yürüyebilmeleriydi. Öğrendim ki dini zorlama-
dan değil de güçlü gelenekler yüzünden kadın-
lar bu siyah, hafif giysiyi üzerlerine atıyor, öyle 
dolaşıyorlardı yani tek başlarına sokağa çıkma 
özgürlükleri ellerinden alınmamıştı. Öğrendim 
ki kız öğrenciler, daha az katı tarzda, açık renk 
giysilerle okula gidebilirler ama liseden sonra 
tümden siyah olmak, gözden yitmek, gölge kılı-
ğında dolaşmak bir mecburiyet. 

Uluslararası giyim markalarının, küresel mo-

danın nüfuz edemediği şehirdeki vitrinlerin kı-
yısından geçerken tarif üzerine San’a Üniversite-
si’nin önündeki caddeye ulaştım, zaten kaldığım 
yere pek uzak sayılmazdı. Arap Baharı’nın en 
kanlı sahnelerinden birinin yaşandığı cadde sı-
cak güneşin altında çırılçıplak, ıpıssızdı; öyle ki 
o caddede ve o caddeye açılan sokak başlarında, 
ne bir köpeğe, ne bir kediye, ne de neşeyle oyun 
oynayan çocuklara rastlanıyordu. Bu ıssızlıkta 
adımlarımın sesinden bile tuhaf bir ürküntü duy-
maya başlamışken; sokaklardan birinin derin-
liklerinden bir çalgının çınlayışını işittim. Kulak 
kabartınca sesin tam da bana doğru yaklaşmakta 
olan çalgıcı kümesinden, onlara ilaveten arkasın-
daki kafileden geldiğinin farkına vardım. Neşeli 
bir düğün kalabalığıydı, kaybolan neşemi tekrar 
yerine getirdi ama onların uzaklaşmasıyla cadde 
tekrar eski ıssızlığına büründü. Öyle ki bir an 
için hayal gördüğümü bile düşünmedim değil. 
Sonraki yolculuğum boyunca bu çeşit düğün ka-
filelerine ülkenin çeşitli şehir ve kasabalarında 
tanık olacaktım. Hatta bir defasında, Dhamar’da 
öylesine bir curcunanın ortasına düştüm ki ken-
dimi oradan zor attım. Düğün dernek, çalgı, 
dümbelek derken, onlarca kişinin makineli tü-
feklerle etrafı rasgele güya şenlendirmesi keyfi-
mi kaçırabilirdi. Neyse, o ıssız caddede yine tek 
başıma kalmıştım işte.

Öğrendim ki üzerinde bulunduğum bu cadde, 
artık sadece cuma günleri kalabalık bir toplulu-
ğun, ölen direnişçileri andığı bir gösteriye sahne 
oluyor. Özgürlük uğruna can verenler, yaşayanla-
ra da direnme gücü veriyordu bir anlamda.

Oradan ayrıldım ama diğer taraftan Şehir Mü-
zesi’ni görme umudum da suya düştü, çünkü 
tadilattaydı. Başkent resmi daireleri neredeyse 
baştan sona onarım halindeydi. Osmanlı’nın ka-
rargâh olarak kullandığı, şehrin en görkemli bi-
nası, bugün Savunma Bakanlığı hizmetindeydi. 
Bina bir yanıyla müze olarak da ziyarete açıktı; 
lakin birkaç hafta önce intihar saldırısına maruz 
kalmıştı. Böyle olunca eski şehri ziyaret etmenin 
en yerinde davranış olacağını düşündüm ve o ta-
rafa yollandım. Eski San’a’yı ziyaret, benim için 
Binbir Gece Masalları’nın kapısından girmekten 
farksızdı. 2.200 metre rakımlı vadide, kısmen 
kerpiç surlarla çevrili eski şehir, başlangıçta İs-
lam’ın yayılmasının önemli merkezlerinden bi-
riydi ve şehir, sanki hâlâ bu bilinçle yaşıyordu.

Birleşmiş Milletler, yüz üç eski cami, on dört 
eski hamam, altı bin eski ev saymış, her birinin 
11. yüzyıldan önce inşa edildiğinden emin ol-
muş ve eski San’a’yı Dünya Mirası Listesi’ne al-
maya karar vermiş. Tamamen taştan, kerpiçten, 
topraktan duvarlarla yükselen, aklı bulandıran 
nakışlarla bezenmiş, geometrik desenli pişmiş 
tuğlalarla desenlenmiş kuleler, apartmanlar, mi-
nareler, onların arasındaki sebze bostanlarıyla 
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1  San’a’daki kat pazarı özellikle sabah 
saatlerinde çok rağbet görüyor. Uyarıcı 
etkisi bulunan kat bitkisi Yemen’de çok 

yaygın olarak tüketiliyor ve günlük hayat 
onun etrafında dönüyor. Yemen’de öğle 
saatlerinden sonra erkeklerin çoğu kat 

bitkisini çiğnemeye başladığı için öğleden 
sonra işler duruyor. Kat bitkisi o kadar değerli 

ki ülke ciddi su sıkıntısı çektiği halde çok 
su gerektiren bu bitki her yana dikiliyor. Kat 

normal pazarlarda serbest bir şekilde satıldığı 
gibi özel kat pazarları da mevcut. 

2  Yemen’de sokaktaki kadının rengi siyah. 
Ortaokuldan sonra herkes geleneksel olarak 

dışarıya siyah çarşafla çıkıyor. 

1

2



Eski San’a’yı ziyaret, benim için Binbir Gece Masalları’nın 
kapısından girmekten farksızdı. 2.200 metre rakımlı vadide, 

kısmen kerpiç surlarla çevrili eski şehir, başlangıçta 
İslam’ın yayılmasının önemli merkezlerinden biriydi 

ve şehir, sanki hâlâ bu bilinçle yaşıyordu.
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nen siyah, bol giysileriyle kadınlar raflardan top 
top kumaşları indiriyor, önce tezgâhın üzerine 
kulaç kulaç açtırıyor, sonra o renkleri geçici ola-
rak sarınıyor ve zengin olanı, her bir toptan üçer 
beşer metre, yoksul olanı yalnızca bir kumaştan 
kendisine yetecek miktarda kestiriyordu. Koku 
satıcıları da müşterilerine yalnızca beyaz ve si-
yah değil, her renkteki kokulardan satıyordu; 
sürmelerin bile siyahının yanı sıra açık mavisi, 
koyu mavisi, moru, turuncusu vardı. Şerbet sa-
tıcılarının sürahilerinde her renkten meyvenin, 
mangonun, karpuzun, başka bilmediğim yemiş-
lerin renkli şerbetleri diziliydi; kırmızı, pembe 
ya da menekşe renkli olanlarından. Lafı şuraya 
getireceğim; bu şerbetler içiliyor, bu sürmeler, 
göz boyaları, bu göz alıcı kumaşlar, hepsi evle-
rin içinde görünüyordu. Besbelli ki, Yemenlilerin 
renkli dünyası, dışarıda, sokaklarda değil yalnız-
ca içeride saklıydı.

San’a gözden kayboldu ve bir masal kuşu gibi 
alçak dağları, vadileri, susuz ovaları, küçük çöl-
leri geçtik. Ardımızda ve önümüzde birer cemse 
ve sık sık yüksek sesle dua okuyan rehberimizin 
ve sürücümüzün sayesinde hiçbir engelle karşı-
laşmadan Vadi Dahr’a ulaşmış olduk. Bütün vadi-
lerin içinde daha ihtişamlı durduğu ve bu duruşu, 
İmam Yahya’nın eski sarayıyla daha da pekiştir-
diği için ona hiç çekinmeden zenginlik, onur ve 
zafer vadisi diyebilir insan. 

Yirmili yıllarda Yemenli mimarların inşaatında 
tüm becerilerini kullanarak yaptıkları bu saray, 
dev bir kayalığın üzerinde zamana ve yer çekimi-
ne meydan okur gibi yükseliyor.

Erkeklerin çocuktan ihtiyara bellerindeki ke-
merin önünde, sapı süslemeli eğri bir hançerle 
dolaştığı ülke Yemen. Vadiye girmemle birlik-
te bu hançerler kınlarından sıyırıldı, havalara 
kalktı, parlak güneşte ışınlar saçtı; gövdeler ve 
kollarla birlikte yere indi kalktı, indi kalktı, zur-
nalar öttü, davullar gümledi. Karşılama müthişti. 

Kibir, haysiyet, biraz da kendine güvenmeyle 
kendini beğenme arasında gidip gelen insan ru-
hunun, elle tutulur gözle görülür silahı cembiye, 
yani Yemen hançeri. Yıllar içinde, milyonlarca er-
keğe bir gurur hançeri satabilmek için Yemen’in 
karşı kıyısında, Doğu Afrika’da gergedanların 
soyu bile tükendi; bazı türleri artık yaşamıyor, 
yaşayanların da geleceği yok. Çünkü bu hançe-
rin sapının gergedan boynuzundan olanı makbul, 
öteki türlüsü ciddiye alınmıyor. 

Tabii ki kültürel bir eşyaya sahip olmak için 
doğada canlı türünü yok etmek feci, korkunç, 
bunun da ötesinde gözü dönmüşlük. Bu konuda 
Yemen erkeklerine öfkeli sözler sarf edebiliriz. 
Ama diğer yandan Yemen, gergedanların soyu-
nun tükenmesiyle sonuçlanan bu kibir silahını 
herkesin beline sokarak, diğer toplumlarda ol-
mayan bir tavır da sergiliyor. Yoksul zengin, genç 

rafından yeniden imar edilmiş, hatta batı yönüne 
doğru yeni yerleşimler meydana getirilmiş.

Bazen gözüme kestirdiğim, içinde yaşam be-
lirtisi olan, bakımsızlıktan ölüme, çökmeye 
terk edilmemiş görkemli bir apartmana giriyor; 
o apartmanların ince, dar merdivenlerine sızan, 
yine ince ve dar ışık huzmelerini sihirli bir işaret-
miş gibi izleyerek katları tırmanıyordum. Kimse-
ye sormadan etmeden sızdığım o beş yüz yıllık, 
belki bin yıllık bir apartmanda, bazen dinlenmek 
için katlardan birindeki odalarda oyalanıyorum. 
İçeride biri varsa onunla konuşarak, yoksa kendi 
başıma avare dolanıyordum. Bu gezintilerim es-
nasında bir süre sonra şu oluyordu: Kimi yerde 
üzeri renkli vitray camlarıyla kapalı deliklerden 
süzülerek gelen hülyalı ışıkların sarhoş edici et-
kisiyle âdeta geçmişin kapısından geçiyordum. 
Büyüleyici dekorlardan, kokulardan, çeşmeler-
den mermer yalaklara dökülen suların sesinden 

hayranlıkla kendimden geçiyor, öylece kala ka-
lıyordum. Çoğunlukla da beni bu hülyadan, evin 
bekçilerinden ya da sahiplerinden biri gelip güler 
yüzüyle uyandırıyordu.

Kalabalığı takip edip tacirler çarşısına doğru 
yöneldim, orada güzel giysiler ve diğer eşyalar 
satın alan insanların arasına karıştım; alacakmış 
gibi yaparak satıcılarla, diğer hakiki alıcılarla 
sözlere girip çıktım. O dükkândan fırlayıp bu 
dükkâna koştum ve yine bakıcı değil alıcı eda-
sıyla davranarak ağır adımlarla sokaklarda do-
laşmaya devam ettim. Benim için dünyada bir eşi 
daha bulunmaz gibi gelen bu kentte her adımda 
keşfettiğim yeni şeylerle eğlenip oyalanmaya ko-
yuldum. Ama diğer şeyler arasında, özellikle o 
garip olay dikkatimi çekti işte.

Hiçbir çeşitleme olmaksızın, bu kentin, eski, 
tarihi mahallesinde ve onu çevreleyen tacirler 
çarşısında, tüm oturanların, çalışanların, esna-
fın renk bakımından değişmez, aynı giysilere 
büründüklerini fark ettim. Bir an için bunu anla-
maya çabaladım. Ortalıkta sadece siyah ve beya-
zın soyut görüntüleri dolanıyordu. Buna karşılık 
dükkânlarda kırk değişik tonda, renkte, envai 
çeşit dokuda ipek, yün, pamuk, keten kumaşlar 
vardı; hayranlık uyandıran iğde kırmızısı, doma-
tes pembesi, papağan kanadı mavisi, arada kö-
mür karası, limon, portakal sarısı, altın sarısı ku-
maşlar, bezler... Bir keresinde, renk renk kumaş 
toplarını hiç üşenmeden tezgâha seren satıcının, 
haykırışlarla ve mallarına sınırsız hayranlığını 
kanıtlamak için göğe uzanmış kollarını da açmış 
halde öyle ballandıra ballandıra neler söylediğini 
pek merak ettim ve doğrudan kendisine, ne an-
latıyorsun böyle, diye sordum. Beni, müşteriler-
den genç bir kadın yanıtladı:

“Yani diyor ki bu nar kırmızısıdır! Bu zeytinya-
ğı yeşilidir! Bu safran sarısıdır!” 

Kümeler halinde alışverişe gelen, yerlere sürü-

eski şehir ideal bir yer esasında... Şimdilerde 
İstanbul’da bostanların sökülüp beton binalara 
arsa yapıldığını gördükçe insan daha bir acı du-
yuyor. Eski San’a’ya 2.500 yıl önce yerleşmeye 
başlamış insanlar. Yaşayan en eski şehir ifadesi-
ni kullanıyor gezginlerin meşhur rehberi Lonely 
Planet. İsa’nın doğduğu yıllarda San’a bir ticaret 
kavşağı oluvermiş, şehrin görkemli katedrali ve 
şehitliği Abbasi döneminde inşa edilmiş. Dolaş-
tıkça ve işittikçe şunu anlıyoruz ki ta İstanbul’a, 
İmparator Jüstinyen’a bağlı Hıristiyanlar da yaşı-
yormuş burada. Şehrin Hıristiyan yapılarının tüm 
kalıntıları, savaşlar, işgaller, başka değişiklikler 
ve altüst oluşlarla zaman içinde silinmiş gitmiş. 
Ama şehrin Büyük Cami’sinin peygamber henüz 
hayattayken inşa edildiği söylenir. Çok katlı taş 
ve kerpiç apartmanlar, tabii ki yer darlığından de-
ğil, kalenin ardına sığınan şehir halkının güvenli-
ği için geliştirilmiş. 16. yüzyılda şehir Osmanlı ta-

 Yemen’in en büyük 
şehri olan San’a’da eski 

şehirde bile binaların 
arasında bırakılmış yeşil ekili 

alanlar, bostanlar görmek 
mümkün. Şehrin hemen 

içindeki bostan, ekolojik bir 
alternatif olarak 

tüm dünyaya örnek.

 San’a çarşısında öğleden 
sonra dükkân sahipleri de 
kat çiğnemeye başlıyor. 
Yavaş yavaş yanakta 
biriktirilen bitkinin suyu 
dişlerle ezildikçe çıkıyor ve 
yanaktaki kılcal damarlarla 
kana karışıyor. Katın uyarıcı 
etkisi çok güçlü olmamakla 
beraber sık kullanılırsa 
bağımlılık yapabiliyor.



GÜN BATMIŞ, ORTALIK İYİCE SERİNLEMEYE 
KOYULMUŞTU. YEMEN GÜNEŞİNİN DAĞLARA 
VURAN SON IŞINLARI KAYBOLUNCA HAVA DA 
YAVAŞ YAVAŞ KARARDI.

 Başkent San’a, geometrik desenlerle 
süslenmiş çok katlı eski taş evleriyle 
ilk göreni fazlasıyla çarpan etkileyici 

bir mimariye sahip. Dünyanın en eski 
yerleşim yerlerinden biri. Eski şehrin 

2.500 yıldan daha uzun zamandır 
yerleşim alanı olduğu düşünülüyor. 

San’a’nın eski mahallesinde evlerin bir 
bölümü hâlâ onarılmayı beklerken eski 

sokakların çok iyi korunmuş olduğu fark 
edilir, bu yüzden 1986’da UNESCO’nun 

Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştı. Evlerin 
pencerelerindeki cam işlemeler ve 

kenarlarındaki desenler, eski evleri birer 
sanat eserine dönüştürmüş.



yaşlı tüm erkekler, kibir ve gurur sahipliği anla-
mında bu eğri hançerle eşitleniyor. Oysa ki bizim 
toplumumuzda, kibir öyle herkese eşit dağıtılan 
bir duygu değil. Kibir sadece güçlülerin tekelin-
dedir, bunu kimseyle paylaşmayı düşünmezler, 
zaten bu çeşit kibrin varoluş nedeni de bunun 
bir ayrıcalık olmasıdır. Yine de insanın kibir ale-
tiyle, yeryüzünün belki de en güçlü hayvanı olan 
gergedanın soyunu tüketiyor olması ne acayip bir 
durumdur diye düşünmeden edemiyorum.

SORMAYA FIRSAT bulamadım ama okudu-
ğum bir kitaptan öğrenmiştim; her aşiretin 

veya kabilenin içinde yaşayan bir de hizmetkâr 
ailesi olurmuş. Bu ailenin reisinin, kurban ya da 
adak kesmek, etleri doğramak, sünnet yapmak, 
saç kesmek, düğün ve nikâh yapmak, eğlence-
lerde çalıp söylemek, ayinsel geniş katılımlı ye-
mekli davetler düzenlemek gibi bir dizi işi, so-
rumluluğu varmış. Bunun karşılığında tarladan 
elde edilen ürünün bir kısmı veya buna ilaveten 
bir miktar Yemen riyali hizmetkâr aileye verili-
yormuş. Bu ailenin reisi, oğlunu aşiretten birinin 
kızıyla asla evlendiremiyormuş.

Aşiretin içinde, dünyanın başka yörelerinde ör-
neği zor bulunur bir başka hizmetli de çığırtkan 
anlamına geldiğini sandığım “duşan”lardı. Bunla-
rın görevi de şiirler okumak ama özellikle aşire-
tin kendi destanlarını ve öykülerini kalabalıklara 
okumaktı.

Yemen’de aşiretlerin tarihi çok eskilere, hatta 
kimileri iki bin yıl eskiye kadar gidiyor. Kimi köke-
nini ta Babil’e, kimi Etiyopya, Somali’ye dayandırı-
yor. Farklı lehçeden Arapçaları, farklı ten renkleri 
de bu tür açıklamaların kanıtları olabiliyor.

İmam Yahya’nın sarayında epey oyalandım, 
dar merdivenlerinden inip çıktım, çoluk çocuklu 
Yemenli ailelere gülümseyerek yol verdim, onla-
rın yaptığı gibi, renkli vitray camlardan dışarıyı 
seyreyledim. Sonra da Thula’ya yollandım.

Güneşin kocaman gövdesi içeri sığmasın diye dar 
yapılmış eski şehrin sokaklarını, kalesini dolandım. 
UNESCO dünya mirası olmayı hak etmiş bir yer. Bu 
tür miraslar satıp harcayalım diye değil, ruhumuzu, 
aklımızı zenginleştirelim diye bırakılıyor.

Tıpkı memlekette olduğu gibi çocuklar peşime 
takılıyor ve şehrin tarihini anlatıyor. Tarihi İÖ 
520’ye uzanan ve buralara hâkim olan Himyar 
Sultanlığı, kale kentin gücünden yararlanarak o 
yenilmez Saba ülkesini ilk kez alt ediyor. Kata-
ban ve Hadramut da zaman içinde Himyar’ın eli-
ne geçiyor. Gelirinin büyük bölümünü de koku ve 
ilaç yapılan mür reçinesiyle dillere destan gün-
nük ağacı tütsüsünden elde ediyorlar ve 535’te 
Hıristiyanlar gelene değin tüm Arabistan’a hük-
mediyorlar. Thula öylesine doğal, tahkim edilmiş 
bir kale kent ki Osmanlı’ya Yemen’de direnen tek 
mevzi oluyor.

Kentin belki bin yılı aşkın zamandır işleyen su 
tertibatı hâlâ kullanılıyor. Suyu yeraltından top-
layıp akıtan bu akıl sır almaz yöntem, ülkede yal-
nızca burada görülüyormuş, öyle diyor arkeolog-
lar. Biz de sarı bidonlarla su toplama havuzundan 
su alan kadınları izliyoruz bir süre. Dar sokak-
larda ilerleyince evlerin arasındaki bir açıklıkta 
bir çeşmeye rastlıyoruz, onun başı da kalabalık, 
hatta kapıyla örtülen bir bölümü de var, kimi ka-
dınlar o mahrem yerde su kaplarını dolduruyor-
lar; oraya girmem mümkün gözükmüyor.

Üç bin metre yükseklikte bir falezin tepesine 
asılmış gibi duran Kavkaban, Osmanlı dönemi 
surlarıyla birlikte sisler arasında bir hayalet ka-
saba gibi öylece yaşıyor hâlâ. Kavkaban’ın, vadi-
nin ve falezin eteğindeki Şibam Köyü’nün muhte-
şem manzaraları da öyle. Kavkaban Kasabası ile 
falezin eteğindeki Şibam Köyü arasında nasıl bir 
ilişki vardır diye düşündüm. Yukardakiler, sanki 
aşağıdaki dünyadan ürküyor, ürkmenin ötesinde 
korkuyor, dehşete kapılıyor olabilir miydi? De-
ğişen, sürekli yıkılıp daha yenisi, daha acayibi, 
daha kötüsü yapılan bir dünyadan nefret ediyor 
olabilirler miydi? Her dikeni, her otu, dar sokak-
larında avuçlayarak ilerledikleri her kırmızı taşı, 
hayranlıkla gözledikleri her böceği korumak için 
onlarla birlikte olmak için belki de... Oysa aşağı 
köy de kendileri gibiydi dışardan gelen bir yaban-
cı için fakat onlar bir kere kuşkulanmış ve baş 
döndüren dünyaya, aşağıya inmek istemiyorlar-
dı. Kavkaban’ı hayranlıkla korumak istiyorlardı, 
o yüzden önümüzü kesen çocuklar, bize oranın 
her taşını, her kuşunu, her kertenkelesini, yağ-
murun ne zaman yağdığını, kuyuların ne zaman 
dolduğunu anlatıyorlardı. Annelerini, babalarını 
anlatır gibi atalarını, onların tarihlerini, efsane-
lerini bize sayıp döküyorlardı.

Yeniden başkent San’a’daydım; içimde bir ha-
yal sanatı olarak yükselen Yemen’in bir başka 
masal diyarını keşfetmek için... Çinliler tarafın-
dan inşa edilen ve başkenti Kızıldeniz’e bağla-
yan iki saatlik harika manzaralı, kıvrıla kıvrıla 
yükselen, sonra kıvrıla kıvrıla inen, tekrar yük-
selip tekrar alçalan bir yolu geçerek, arada yol 
kenarında duraklayıp manzarayı kucaklayarak, 
arada keçi yavrularını yamaçta yuvarlanmaktan 
kurtarmaya çalışan, yüzü güneş yanığı utangaç 
kız çocuklarıyla konuşmaya çalışarak Cebel 
Harraz’daki Manakha dağ köyüne vardık. Bir-
birleriyle sonsuz uyumlu, ceviz yeşili veya gül 
pembesi kumtaşıyla gece siyahı volkan taşından 
yapılmış güzel evlere sahip Manakha’da artık ke-
derli sevincim doruğa çıktı. 

Hudeyda’da ise beni Osmanlı’nın efsanevi li-
manı bekliyordu. Evet bekliyordu ama zihnim 
de oradan oraya parendeler atarak ilerlemekten 
yorgun düşüyordu. Hudeyda’da her haliyle Tarla-
başı’nı andıran, onun gibi bazen cumbalı, bazen 
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 Yemen’in 
güneybatısındaki 
Cibla, kraliçenin şehri 
olarak da biliniyor. 
Kraliçe Arva, 11. 
yüzyılda Yemen’i uzun 
süre yönetmiş ve 
başkenti de San’a’dan 
Cibla’ya aktarmıştı.

 Yemen’in en büyük şehri 
olan San’a yaklaşık 2.200 

metre yüksekliğinde, 
bu yüzden dünyanın 

en yüksek başkentleri 
arasında sayılıyor.

 San’a’nın eski çarşısında o ülke 
halkının aradığı hemen her şeyi 
bulmak mümkün. Çarşının bazı 

sokakları sadece cembiye çeşitleri 
satılırken diğer sokaklarda eski 

eşyalar, el yapımı gümüş takılar, 
kumaşlar, giysiler, baharatlar, taze ya 

da kuru yiyecekler sunuluyor.



 Binbir Gece 
Masalları yalnızca tarihi 
sokaklarda, pazarlarda, 

insanların giysilerinde 
yaşamaz; damadın 

koltuğu, masallardaki 
krallar ve sultanlar, 

düğünde damatların 
oturacağı koltuklarda 

da yaşar. Şibam’da 
düğün eşyaları satan 

mağazanın önü.

Kaluula

Busaso

El Bayda

'Atak

SokotraLahic

Eş Şihr

Aşab

Haccah

Cizan

MAGMA       REHBER

uzakta, önümde, oradan oraya koşuyor, labirenti 
andıran sokaklarda bir yitip bir beliriyor, bazen 
yıkık, ahşap bir kapı aralığından başını uzatıyor, 
eliyle, başıyla, bir dilsiz gibi bir yerleri gösteri-
yordu. Bense ona yetişmekte güçlük çekiyordum.

Acaba diyordum, beni bu şehre, Hudeyda’ya, 
yüz yıl önce, doğduğum yerden, eski adıyla Ate-
na’dan (Rize’nin Pazar ilçesi) kalkıp gelmiş, son-
ra buralarda ya ölmüş, ya o uzak yolu geri döne-
meyip kalmış Laz taburundaki dedelerimden biri 
mi çağırdı? Birinci Dünya Savaşı başlayınca İn-
gilizlere karşı, savaşkan, güçlü Doğu Karadeniz 
erkeklerini gemilere doldurup buralara yollamış-
lardı. Sonra ne olmuş, ne bitmiş kimse bilmez. 

ile başkent San’a arasındaki güzergâhta, konumu 
ve sarp özelliği itibarıyla kilit bir nokta. Çocuklar, 
giydirilmiş bebekler satıyor; onlar da Osmanlı mı 
acaba diye içimden geçiriyorum, pek Yemenlile-
re benzemiyorlar. Haccara’da birçok kimse beni 
dolaştırmaya yelteniyor, her zaman olduğu gibi... 
Yakın zamana değin Yemen Yahudilerinin burada 
yaşadığını anlatıyorlar, büyük çoğunluğu İsrail 
kurulunca oraya göçmüş, bir kısmı da yakın yıllar-
da, buralarda yaşamaktan vazgeçmiş. İnsan böyle 
bir yeri nasıl bırakabilir diye düşünmeden edemi-
yorum. Ne acayip zamanlardan geçiyoruz. İnsani 
olan her şey süpürülüp atılıyor işte. Dev süpürge-
ler seni ya oraya ya buraya süpürüyor. 

cumbasız Türk tipi evleriyle, onun gibi artık yı-
kılmaya yüz tutmuşluğuyla sahipsiz bir mahal-
leydi Türk mahallesi. Buranın girişinde heyecanla 
önümü kesen ve bölgenin harabe evlerini, bah-
çelerini, ıssız sokaklarını dolaştıran gencin hali 
beni büsbütün şaşırtmıştı. Acaba diyordum, bu 
genç, buraya gelmiş ve dönememiş Osmanlıların 
torunlarından biri miydi? Çünkü San’a’da veya 
başka yerlerde, yanıma gelip ben Türküm diye 
yarım İngilizce yarım Arapça tanışmak isteyen-
ler çok olmuştu. Ben de bu tanışmalara bir anlam 
verememiştim. Belki sadece tanışmak istiyordu, 
belki bir yardım bekliyordu. Bu çocuk nedense 
benden hep epey uzakta, en az sekiz on adım 

Yol üzerinde en çok oyalandığım yer Manakha 
idari bölgesine bağlı Haccara oldu. Haraz Dağla-
rı’nın eteklerindeki bu akıl sır ermez köyde öğlen 
öncesini, öğleni ve hatta ikindiyi görme bahtına 
eriştim; ne mutlu bana. Kapısı her akşam kapanan 
bir Ortaçağ derebeyi şatosu gibi Haccara’nın ka-
pısı da kapanıyormuş. Kim bilir kaç yüzyıllık bir 
uygulama. Köyde Osmanlı’nın hatırası, sanki dün 
gitmişler gibi hâlâ canlı. Herkes, nereden geldiği-
mi öğrenince bana eski günleri anlatıyor, öyle ki 
dededen toruna aktarılan menkıbeler gibi. Uzak-
lardaki Osmanlı kalesini tarif ediyorlar; tabii onlar 
Osmanlı demiyor, Türk diyor. Sonradan okuduk-
larımdan da fark edeceğim gibi burası Kızıldeniz 

 YOLA ÇIKMADAN 
Coğrafya: Arap Yarımadası’nın güneybatısındaki 
Yemen’in yüzölçümü 527 bin 968 kilometrekare. 
Ülke, kuzeyde Suudi Arabistan, doğuda Umman 
Sultanlığı, batıda Kızıldeniz, güneyde Aden 
Körfezi ile çevrili. Ülkenin nüfusu yaklaşık 26 
milyon. Başkent Sana’a’nın nüfusuysa 2,5 milyon. 
Yemen ziyareti için en uygun aylar aralıkla 
mart arasıdır. Çöl ikliminin etkisindeki ülkede 
kıyı şeridinde tropik iklim özellikleri görülür. İç 
bölgelerde geceyle gündüz arasında sıcaklık 
farkı çoktur. Yanınızda kalın kıyafetler götürmeniz 
tavsiye edilir. 
Telefon kodu: + 967, San’a için 1.
Para birimi: Yemen riyali. Dolar ya da euro da 
birçok turistik yerde kullanılabiliyor.

 VIZE 
Yemen turistik vizesi için Yemen Dışişleri Bakanlığı 
Yabancılar Şubesi’nden davetiye isteniyor. Bu 
nedenle bir tur organizasyonuyla gitmek gerekiyor. 
Vize ücreti 30 dolar.

 ILGILI TELEFONLAR
Büyükelçilik: (0312) 446 26 37
İstanbul Konsolosluğu: (0212) 233 31 17
Türkiye San’a Büyükelçiliği: (+967-1) 43 28 90

 ULAŞIM
THY ile İstanbul’dan San’a’ya aktarmasız yolculuk 
yapabilirsiniz. Koptur, Yemen’e 19 Şubat - 1 Mart 
tarihleri arasında katılımcı sayısı 19 kişiyle sınırlı tur 
düzenliyor.  

Bilgi için Dünyanın Renkleri’nin internet adresi  
www.dunyaninrenkleri.com’a bakılabilir. 
(0212) 361 20 00

 KONAKLAMA
San’a, Taiz, Aden, Hudeyde ve Sokotra Adası’nda 
yıldızlı otel seçenekleri mevcut. 

 UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MIRASI
Başkent San’a, ülkenin en eski yerleşimi Zabit, 
duvarlarla çevrili Şibam ve Sokotra Takımadaları 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 
alıyor.
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