
Rafik Schami

1946’da Suriye’nin başkenti Şam’da, Ermeni bir fırıncının 
oğlu olarak doğan Rafik Schami’nin asıl adı Suheil Fa-
dél’dir. İlköğretiminin ardından Libya’da bir manastırda 
eğitim gören Schami, Şam’da matematik, fizik ve kimya 
okudu. Rafik Schami, üniversite yıllarında Suriye Komü-
nist Partisi’ne üye olan yazarın kullandığı kod ismidir ve 
anlamı “Şam’dan gelen dost”tur. Siyasi baskılar sonucu 
70’li yılların başında Almanya’ya iltica etmek zorunda 
kalan Rafik Schami, Heidelberg Üniversitesi’nde farma-
koloji ve kimya okudu. Eğitimini finanse etmek için inşa-
atlarda, lokantalarda ve fabrikalarda çalıştı. Birkaç yıl bir 
kimya firmasında görev yaptıktan sonra serbest yazarlık 
yapmaya başladı. Bugün Alman edebiyatının en önemli 
yazarlarından biri sayılan Rafik Schami’nin eserleri 30’a 
yakın dile çevrildi. Başta Hermann Hesse, Chamisso, Nel-
ly Sachs ve Unutmaya Karşı Demokrasi İçin olmak üzere 
birçok ödüle layık görülen yazar hem yetişkinler hem ço-
cuk ve gençler için yazıyor.
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12. 1

“Yazmayı bilmediğime çok üzülüyorum. Çok şey yaşa-
dım, önemli şeyler. Bugün, yıllar önce beni geceler boyun-
ca nelerin uyutmadığını artık hatırlamıyorum.”

“Ama amca daha bir yığın şey hatırlıyorsun,” diyerek 
Salim Amca’yı teselli etmeye çalıştım. 

“Hayır, dostum,” dedi Salim Amca, “Manzaradan geriye 
yalnızca dağlar, sonraları da artık sadece zirve kalıyor. Bü-
tün diğer şeyler sisin içinde yitip gidiyor. Yazmayı öğren-
miş olsaydım, sadece dağları, tarlaları ve vadileri değil, bir 
gülün dikenlerini bile tek tek hatırlayabilirdim. Ne muaz-
zam insanlar şu Çinliler!”

Salim Amca’nın sözü niye birden Çinlilere getirdiğini an-
layamamıştım. Sorduğumda şöyle dedi: “Çinliler kâğıdı icat 
ederek, okuma ve yazma sanatını herkes için ulaşabilir kıldı-
lar. Yazıyı âlimlerin tapınaklarından, kralların saraylarından 
alıp halka götürdüler. Ne muazzam insanlar!”

İşte Salim Amca’yla yaptığım bu konuşmadan sonra gün-
lük tutmaya karar verdim. Çok şey unutuyorum çünkü. İlk 
kız arkadaşım Samira’nın annesinin ismini bile hatırlamıyo-
rum artık. Kafam kevgir gibi. Bu yüzden her gün yazacağım!

21. 1

Bugün fırında babama yardım ettim. İki işçisi işe gelme-
mişti. Babam hamuru tek başına yoğurmak, açmak, sonra 
da ocağın başını beklemek zorunda kaldı. Ben kasada dur-
dum. Müşteriler, ekmekleri koymak için çantalarını genel-
likle yanlarında getiriyorlar. Çantasını unutanlara ekmeği 
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gazete kâğıdına sarıp veriyoruz. Öğleden sonra fırın sakin-
di, elime bir gazete aldım ve babamın iki de bir, “Okuyaca-
ğına ekmekleri diz,” diye söylenmesine rağmen biraz oku-
dum. Bu türden söylenmelerine alışkınım. Artık babamın 
ne zaman ciddi olduğunu, ne zaman öylesine söylendiğini 
anlayabiliyorum. Okumaya devam ettim ve günlük tutma 
üzerine kısa bir makale o anda dikkatimi çekti.

“Günlük, bir dikiz aynasıdır.” Makaledeki bu cümle üze-
rine uzun uzun düşündüm. Salim Amca’nın söyledikleriyle 
bir şekilde çakışıyordu. İlk sayfa dışında günlüğüme hiçbir 
şey yazmadığımın farkına vardım utanarak; yalnızca büyük 
büyük laflar etmiştim. Makale, eğlenceli bir anlatımla, sadece 
çok az sayıda insanın dürüstçe günlük tuttuğunu, insanların 
günlüklerinde genellikle yalan söylediklerini de yazıyordu. 
Ama aralarındaki en büyük yalancılar bile, daha sonraları 
ellerinde bir ayna tutuyor olacaktı. O ayna, lunaparktaki ay-
nalar gibi çarpık çurpuk gösterecekti olanları, ama buna da 
en azından gülünebilirdi. Ben nedensiz hiç yalan söylemem. 
Çoğunlukla sırf büyükler beni anlamadıkları için söylerim.

On dört yaşındayım. Bundan sonra hep yazacağıma 
söz veriyorum. Günlüğü saklayacak sağlam bir yer de 
buldum. Kimsenin aklına gelmez. Bu yüzden her şeyi 
açık açık yazabilirim. 

25. 1

Mahallemizin nasıl göründüğünü kısaca anlatmak is-
tiyorum. Doğduğumdan beri üç kez taşınmışız Şam’da. 
Daha önceki evlerimizi tam olarak hatırlamıyorum. So-
kağımız oldukça dar ve Şam’ın doğusunda bulunuyor. 
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Evimizin yakınında Pavlus Kilisesi var. Aziz Pavlus bu-
radan Avrupa’ya kaçmış, bu yüzden birçok turist bu kili-
seyi ziyarete geliyor. 

Evler kerpiçten yapılmış. Her evde birkaç aile oturu-
yor ve hepsinin birer iç avlusu var. Ev halkının ortak alanı 
olan bu avluda herkes bir araya gelir, konuşur, dedikodu 
yapar ve kavga eder. Büyükler, zamanlarının büyük ço-
ğunluğunu avluda geçirir. Sokak ise biz çocuklara, dilen-
cilere ve seyyar satıcılara ait. Hepsi iki katlı olan evlerin 
çatıları hemen hemen aynı yükseklikte ve düz. Bundan 
dolayı bir çatıdan diğerine kolayca geçilebiliyor. Bir gün 
terasta kahvaltı yaparken birdenbire bir gencin çatıdan 
aşağı baktığını hatırlıyorum. Genç, evin giriş kapısının 
nerede olduğunu sormuş, annem de göstermişti. Genç 
adam, terasa atlayıp merdivenden aşağı koşup kapıdan 
sokağa fırlayıp gitmişti. Annem mutfaktan demliği geti-
riyordu ki ortaya aniden iki polis çıkıvermişti.

Polislerden biri anneme, “Filistinli bir genç gördün 
mü?” diye sormuştu. 

Annem, “Bir Filistinli mi? Hayır! Böyle destursuz ev-
lere dalmaya utanmıyor musunuz! Burada kadınlar ve 
çocuklar var,” diye öfkeyle bağırmıştı polise. 

Özür dileyen polisler dönüp gitti. Annemin sanki hiç-
bir şey olmamış gibi kahvaltıya devam etmesine şaşırıp 
kalmıştım. 

Öğleden sonra daha fazla dayanamayıp anneme, “Ne-
den polise yalan söyledin?” diye sormuştum.

Annem, “Delikanlı çok korkmuş görünüyordu. Onun 
da bir annesi var ve eğer siz polisten böyle kaçıyor olsay-
dınız onun annesi de sizi ele vermezdi,” demişti.
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“Bunu nereden biliyorsun ki? Emin misin?”
“Evet, eminim. Ben bir anneyim,” demişti gülümseye-

rek ve alnımdan öpmüştü.

10. 2

Üç arkadaşım var: Salim Amca yetmiş beş yaşında, 
Mahmud on beş, Yusuf ise benimle yaşıt. Salim Amca, 
yıllarca faytonculuk yapmış. Haydutlar, krallar ve peri-
ler üzerine çok güzel hikâyeler anlatıyor. Çok şey görüp 
geçirmiş biri ve birçok ünlü hayduttan, kraldan, hatta 
kim bilir belki kimi perilerden bile daha uzun yaşamış. 
Salim Amca, Mahmud ve ben aynı binada oturuyoruz. 
Yusuf ’ların eviyse bizimkinin tam karşısında. 

Mahmud ve Yusuf hiç yurtdışına çıkmadı. Oysa ben 
iki yıl Lübnan’da bir manastırda kaldım. Babam beni pa-
paz yapmak istiyordu. Her yoksul aile, oğullarından bi-
rini papaz yapmak için şansını deniyor. Çünkü bir papaz 
çok saygı görüyor ve aileye de itibar kazandırıyor. Ama 
iki yıl sonra papaz olmaktan vazgeçtim. 

Manastıra birçok Arap ülkesinden öğrenci geliyordu. 
Fransızca konuşma zorunluluğu vardı. Yeni gelen her öğ-
renci hızlandırılmış bir kurs görüp Fransızca öğrenmek 
mecburiyetindeydi. İki ay sonra bir tek kelime bile Arap-
ça konuşmak yasaktı. Kim Arapça konuşursa, üzerinde 
(sinyal anlamına gelen) “S” harfi bulunan yuvarlak bir 
tahta parçasını gizlice cebine koymak zorunda kalıyor-
du. Artık, tahta parçasını kimseye çaktırmadan devrede-
ceği yeni bir kurban aramak için pusuda bekleme sırası 
ona geçmiş olurdu. Kendini ele verirse, diğer öğrenciler 
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sinyalin onda olduğunu anlar ve kokarcadan kaçar gibi 
uzaklaşırlardı ondan. Bu yüzden tahta parçasını fark et-
tirmeden almalı ve ta ki birisi yanında Arapça konuşma 
gafletinde bulunana kadar tetikte beklemeliydi. Böylece 
hepimiz birer küçük muhbir haline getirildik. Sinyal en 
son kimde kalırsa ceza olarak akşam yemeğini dizlerinin 
üzerine çökerek yemek zorunda kalıyordu. 

Sinyale sahip olmak tuhaf bir duyguydu. Bu duyguyu 
hiç unutmuyorum. Cepteki sinyal, ona dokundukça bir 
sıcaklık yayıyor ve sahibinde diğer öğrencilere karşı bir 
güçlülük duygusu yaratıyordu. Özellikle de tahta parçası 
günün yeterince erken bir saatinde verilmişse, sahibine 
rahat davranacak bir zaman aralığı kalıyordu. Sempatik 
bulduklarıma insaf ediyordum, bir yaltakçının elineyse 
büyük bir zevkle sıkıştırıyordum. Bir süre sonra okulda 
çeteler oluşmaya başladı. Ben, beş öğrenciden oluşan bir 
çeteye üyeydim. Birbirimize yardım edeceğimize dair ant 
içtik. Sinyali çeteden birine vermek yasaktı. Tahta parça-
sı bizden birindeyse, diğer dört kişi güvendedir demekti 
ve Arapça konuşmanın tadını doya doya çıkarırdık. 

Papazlardan biri, çetelerin varlığından haberdar oldu ve 
bir konuşma yaparak öğrencileri birbirine karşı kışkırtan 
sinyal uygulamasına karşı çıktı. Ama papazın çabası öğret-
menler tarafından alay konusu oldu ve çeteler savaşı bütün 
hızıyla devam etti. Hatta çetelerin içinde, riski kendi üstü-
ne alan cesaretli öğrencilerden oluşan komandolar oluştu. 
Bunlar, sinyal korkak bir çete üyesine geçtiğinde devreye 
giriyor ve sopayı verecek kurban arıyorlardı. Akşam yeme-
ği saat altıdaydı ve tahta parçasını yemekten bir saat önce 
üstlenmek tam bir kahramanlık anlamına geliyordu. Bir 
gün, tam saat altıya çeyrek kala bu kamikazelerden biri 
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sinyali, Arapça “çok acıktım” diyen bir öğretmenin eline 
sıkıştırıverdi. Öğretmenler bön bön etraflarına baktı ama 
bu kuralın kendileri için geçerli olmadığını söylediler. O 
akşam kısa boylu Mısırlı bir öğrenci yemeğini dizleri üze-
rine çökerek yemek zorunda kaldı. Öğrenciler diz çökmüş 
bir öğrenciye ilk kez saygı duydular. Yanından geçerken 
omzuna dokunup destek verdik. 

26. 2

Salim Amca sık sık periler üzerine hikâyeler anlatıyor. 
Bugün, perilerin uzun süreden beri Suriye’de yaşadıkları-
nı ve onlarla birçok kez konuştuğunu söyledi. Söylediğine 
göre periler yerin altında, pınarlarda ve mağaralarda ya-
şıyorlarmış ve sadece konuştukları zaman görünür olu-
yorlarmış.

Her zaman olduğu gibi çok bilmiş komşumuz Afifa, 
“Peki neden ben daha hiç peri görmedim?” diye lafa atlaya-
rak Salim Amca’nın sözünü kesti.

 “Çünkü sen lafı kimseye bırakmıyorsun,” diyecektim az 
kalsın. Ama Salim Amca bozulmadı bile. Afifa’ya düşünceli 
düşünceli bakarak, “Haklısın,” dedi. “Ben de kırk yıldır hiç 
peri görmedim. Son gördüğüm peri bana, arabaların gürül-
tülerine artık dayanamadıklarını söylemişti. Çünkü periler 
çok sessiz konuşuyorlar.”

Salim Amca’nın anlattıkları tuhaf. Perilerin büyüleriyle 
sadece piramitleri oldukları yere kondurmakla kalmadıkları-
nı, dağlardaki bütün geçitleri de kayalara oyduklarını söylü-
yor. Salim Amca hikâyelerine güneydeki ılıcaları da katıyor. 
Güya bu ılıcalar, yerin altındaki perilerin hamamlarıymış.
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10. 3

Bugün, daracık sokağımızdan son gazla geçen araba-
lardan hoşlanmadığımızı bir türlü anlamak istemeyen 
bir şoförü cezalandırdık. Yusuf çatıda pusuda bekledi. 
Şoför, sokağın sonunda kasıntılı kasıntılı dönüş yapıp 
korna çalarak hızla sokağa dalınca, Yusuf yukarıdan taş 
fırlattı ve arabanın üst kaportasına isabet ettirdi. Adam 
köpürerek arabadan indi, etrafına baktı, ama sokakta in 
cin top oynuyordu. Adam, kaportanın çöktüğünü görün-
ce küfretti ve çok yavaş sürüp gitti sokağımızdan. 

 20. 3

Şu Katib Bey harika bir öğretmen. Ondan önceki öğ-
retmenden dilden korkmayı ve dile saygı duymayı öğren-
dik. Katib Bey’de ise dili sevmeyi öğreniyoruz. Daha önce 
hayal gücünün sadece abartıdan ibaret olduğu söylenirdi 
bize. Katib Bey’se, masalların günlük yaşamımızın basit 
olaylarında yaşandığını öğretiyor bize. Eski öğretmen, çi-
çeklerin kokusunu ya da kırlangıçların süzülüşünü tasvir 
etmemizi hiç istemedi bizden. O daima masalsı bayram-
lar, doğum günleri ve maceralı olaylar anlatmamızı ister-
di. Oysa bizim sınıfta hiç kimsenin ne özel bir doğum 
günü oldu, ne de herhangi büyük bir kutlama yaşadı.

Sınıfta, bana göre en iyi kompozisyonu yazan o öğren-
ciyi hiç unutmuyorum. Öğretmen bizden, bir şölen yeme-
ğini tasvir etmemizi istemişti. Oysa bize misafir geldiğinde 
–ki misafirler çoğu zaman aniden, haber vermeden gelir– 
annem, evde ne var ne yok önlerine koyar. Annem sanki 
her zaman misafir gelecekmiş gibi fazladan yemek pişiri-
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yor gibi geliyor bana. Misafirler geldiğinde biz de onlarla 
birlikte sofraya oturup yemek yeriz ve babam, misafirler de 
biraz içsin diye ikinci bir bardak arak* içer.

Ödev olarak doğruca bunları yazsaydım zayıf not ala-
cağım kesindi. Ben de hemen Salim Amca’ya koştum. 
Çünkü faytonuyla birçok zengin ve kibar müşterisini şö-
lenlere ve eğlencelere götürmüş. Müşterilerini götürdü-
ğü yerlerde sık sık çaktırmadan mutfağa dalmış, aşçı ve 
hizmetlilerle birlikte yemek yemiş. Neyin nasıl servis ya-
pıldığını, gelenlerin ne içtiklerini ve neler konuştukları-
nı sadece o bana ayrıntılarıyla anlatabilirdi. Bugün bana 
artık Suriye’de olmayan bazı paşalardan ve beylerden söz 
etti. Ama ödevim için paşa ve beyleri, polis müdürü ve 
hâkim olarak değiştirdim (oysa evimiz bir tek hâkim bile 
görmüş değil!). Annem güya onlara kuru üzüm, pirinç ve 
bademle doldurulmuş kızarmış bir ceylan ikram etmişti. 
Tabii hâkimin yemeklerimizi ve arakımızı öven sözlerini 
de eklemeyi unutmadım. Okula yemek için götürdüğü-
müz kuru ekmek sırada dururken, kızartılmış ceylandan 
söz etmek gerçekten gülünçtü. Yazdığım kompozisyonu 
okuduğumda sınıfta hiç kimse gülmedi. Sadece ağızları 
açık baktılar bana. İyi not aldım ve diğerlerinin yazdığı, 
yoksul evlerimizi birdenbire piskoposların, generallerin, 
şair ve tüccarların şenlendirdiği şölen hikâyelerini ben 
de aynı şaşkınlıkla dinledim. 

Sadece Halil bu oyuna katılmadı. Halil, anne ve baba-
sına şölen yemeğinin ne demek olduğunu sorduğunda 
neler yaşandığını anlatmıştı. Annesi şölen yemeklerini 
hayranlıkla anlatmaya koyulmuşken birden böyle fakir 
bir adamla evlenmiş olduğu için kara bahtına yanmaya 
* Arak: Bir içki türü –ç.n.
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başlamış. Oysa gençliğinde ne zenginler istemiş kendisi-
ni. Annesinin bu sözleri babasının zoruna gitmiş ve öf-
keyle, eğer annesinin obur ailesini (on iki kardeş, baba, 
anne ve büyükbabası) beslemek zorunda kalmasaymış 
çoktan zengin bir adam olacağını söylemiş. Babası, bir 
arkadaşının iyi bir karısı olduğunu ve kendisiyle aynı 
maaşı almasına rağmen şimdiden iki ev yaptırdığını an-
latmış. Bunun üzerine annesi, babasına bağırarak aile-
sinin kendilerine geldiklerinde yanlarında daima birçok 
erzak getirdiğini ve buna mana bulacağına, arak almayı 
bırakmasını söylemiş. Asıl o zaman çoktan parayı bi-
riktirmiş ve bir ev almış olacaklardı. Anne ve babasının 
kavgası böylece sürüp gitmiş epeyce ve her birimiz ayna-
da kendi ailesini görür gibi olmuştu. 

Halil kompozisyonunu şu cümle ile bitirmişti: “An-
nemle babamın boşanmalarına neden olmamak için 
onlara bir daha asla bir şölen yemeğinin nasıl olduğunu 
sormamaya yemin ettim!”

Öğretmen ödev konusunun dışına çıktı diye Halil’e sı-
fır verdi. Halil, bir daha okula gelmedi. Şimdi bir araba 
tamircisinin yanında çıraklık yapıyor.

30. 3

Salim Amca her gün radyodan haberleri dinliyor. Heye-
canlı bir bekleyiş içinde eski radyo kutusunun önüne otur-
duğunda, misafirlerinin öksürmesini bile istemiyor. Dünya-
da neler olup bittiğini bizim öğretmenlerden daha iyi biliyor.

Bugün ona uğradığımda çok keyifliydi. Bana, İngiliz 
bir gazetecinin yıllar süren bir çalışmayla bir cinayeti ay-
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dınlattığını söyledi. Başta intihar olarak açıklanan ölüm 
olayına, iki bakanın ve bir banka müdürünün karıştığını 
ortaya çıkarmış. Öldürülen çok şey biliyormuş. Korkunç 
bir olay. Amerikan korku filminden daha beter.

“Bizde olsaydı gazeteci çoktan öldürülmüştü,” dedi Sa-
lim Amca.

“Gazeteci tam olarak ne yapar?” diye sordum. Çünkü 
ben bu insanların yalnızca genel olarak gazete yaptıklarını 
biliyordum.

“A, gazeteci mi?” diye gürledi Salim Amca, “Gazeteci, 
akıllı ve cesur bir insandır. Elinde yalnızca bir kâğıt parçası 
ve bir kurşunkalem vardır ama bunlarla, ordusu ve polisiy-
le koca bir hükümeti korkutur.”

“Kâğıt ve kurşunkalemle?” diye sordum şaşkınlıkla. 
Çünkü bunlara her öğrenci sahip ve biz şimdiye kadar 
okulun kapısında bekleyen görevliyi bile azıcık olsun etki-
leyebilmiş değiliz. 

“Evet, hükümeti korkutur, çünkü gazeteci, hükümetin 
üzerini örtmeye çalıştığı gerçeğin peşine düşer. Bir fayton-
cu kadar özgür bir insandır ve onun gibi her zaman tehlike 
içinde yaşar.”

Gazeteci olabilsem ne güzel olur!
Perşembe öğleden sonra
Mahmud’un bir sürü gazeteci tanıyan bir kuzeni var. Bir 

gazetenin yakınındaki bir kafede çalışıyor ve her gün on-
ların dumanaltı bürolarına kova kova kahve taşıyor. Kahve 
içmek hiç de kötü değil. Ben de kahve içmeyi seviyorum. 
(Tabii ki gizlice, çünkü annem kahve içmeme kızıyor.) 
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5. 4

Fırıncı çocukları genellikle çarpık bacaklı ve dağınık 
saçlıdır. Bacakları küçük yaşta taşıdıkları ağır yüklerden 
çarpılır ve saçları da daima una bulanmış olur. Kasapların 
çocukları şişman olur; tesviyeci çocuklarının elleri güçlü 
ve nasırlıdır. Araba tamircilerinin çocukları ise her daim 
kapkara tırnaklıdır vs. vs. Bunların babalarının ne iş yap-
tığını anlamak için uzun uzun düşünmem gerekmez.

Ama zengin çocuklarının babalarının ne iş yaptıkları-
nı bir türlü kestiremiyorum. Hepsinin pamuk gibi elleri, 
yumuşak saçları ve düzgün bacakları var. Hiçbir şeyden 
çaktıkları da yok. Yusuf, birkaç gün önce böyle bir be-
beye, kendisini leyleklerin değil, annesinin dünyaya ge-
tirdiğini, çünkü annesinin babası ile yattığını söylemiş. 
Çocuk, annesinin asla böyle bir şey yapmayacağını söy-
leyip ağlamaya başlamış. Ama Yusuf işin peşini bırakma-
dı. Yusuf öğle teneffüsünde kolumdan tuttuğu gibi çocu-
ğun yanına götürdü ve kadınların nasıl hamile kaldığını 
sordu. Ben de cevapladım. Çocuk, aynı cevabı bir de 
Yusuf ’un alıp getirdiği bütün arkadaşlarından dinlemek 
zorunda kaldı. Aptal kafalı zengin bebesi, eve gittiğinde 
yemeğine bile dokunmamış ve gece annesi ile babasının 
arasında yatmak istemiş. Büyük olasılıkla sevişmek iste-
yen anne-babası bu duruma sinirlenmişler. Oğullarının 
birdenbire böyle tuhaf davranmasına şaşıran anne-baba, 
bunun nedenini soruşturmuşlar ve aptal kafalı, Yusuf ’un 
söylediklerinin hepsini onlara aktarmış. Bugün çocuğun 
babası okula geldi ve Yusuf ’u okul idaresine şikâyet etti. 
Zavallı Yusuf ağır bir ceza aldı. Güya Yusuf, çocuğun ka-
rakterini bozmaya kalkmış. 


