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Yirmi Yýl Sonra
Fransa’nýn güneyindeki bir kentte, bir bahçede otur
maktayým.
Karþýmda yükselen daðlarý seyrediyorum. Yirmi yýl
önce, daðlarýn þu anda bulunduðum yerden pek de uzakta
olmayan bir noktasýndan yürüyerek geçmiþtim; Santiago
Yolu’yla iliþkim böyle baþlamýþtý.
Zamanda geriye gidiyorum: Bir öðleden sonra, bir kah
ve, bir maden suyu, sohbet eden, gezinen insanlar – ama bu
kez mekân León yöresinin ovalarý, dil Ýspanyolca, doðum
günüm yaklaþmakta, Saint-Jean-Pied-de-Port’dan yola
çýkalý epey olmuþ, Santiago de Compostela’ya giden yolun
yarýsýndan fazlasýný ardýmda býrakmýþým. Ýleriye bakýyo
rum: Tekdüze bir görünüm, kýlavuzum ýssýzlýðýn içinden
fýrlamýþ gibi görünen barda kahvesini yudumlamakta. Geri
ye bakýyorum: Ayný tekdüze görünüm, tek fark ayak izleri
min toprakta duruyor olmasý – ama bu geçici bir durum,
hava kararmadan rüzgâr ayak izlerimi silmiþ olacak. Her
þey gerçekdýþý görünüyor gözüme. Burada ne arýyorum? Yola
çýkalý haftalar oldu, ama bu soruyu kafamdan atamýyorum.
Bir kýlýcýn peþindeyim. Katolik Kilisesi’nin küçük bir
kolu olan, sýrlar ve gizemlerden uzak durarak dünyanýn
simgesel dilini anlamayý amaçlayan RAM’ýn bir ritüelini
yerine getiriyorum. Aldatýlmýþ olduðumu, ruhsal arayýþýn
duyular ve mantýk olmadan gerçekleþtirilemeyeceðini düþü
nüyorum, þimdi Brezilya’da, iþlerimin baþýnda bulunmam
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daha doðru olurdu, diye geçiriyorum aklýmdan. Ruhsal ara
yýþ konusundaki içtenliðimden kuþku duyuyorum – çünkü
asla ortaya çýkmayan bir Tanrý’yý aramak, vakti geldiðinde
dua etmek, tuhaf yollardan geçmek, zora gelmek ve saçma
bulduðum buyruklara uymak çok zahmetli bir iþ.
Evet, içtenliðimden kuþku duyuyorum. Petrus’un, geri
de býraktýðýmýz günler boyunca Yol’un herkese, en sýradan
insanlara bile açýk olduðunu söyleyip durmasý beni düþ
kýrýklýðýna uðrattý. Oysa, bunca çaba sonunda, evrenin
büyük gizlerine eriþen bir avuç ayrýcalýklý insan arasýna
katýlabileceðimi sanýyordum. Tibetli bilgelerin gizli yöne
timlerinin, insanlar arasýnda çekiciliðin olmadýðý yerlerde
aþký depreþtiren sihirli yiyeceklerin, Cennet’in kapýlarýnýn
birden açýlýverdiði ayinlerin varlýðýný keþfedeceðimi saný
yordum.
Ama Petrus tam tersini söylüyor: Ona kalýrsa, kimse
ayrýcalýklý deðil. Petrus’a göre, kendi kendilerine “Burada
ne arýyorum?” diye sormak yerine yüreklerindeki coþkuyu
uyandýrmak için ellerinden geleni yapmaya karar verenler
seçilmiþ kiþiler. Bizi Cennet’in kapýlarýnda bekleyen, sevgiyi
filizlendiren, bizi Tanrý’ya götüren seçim de bu coþkulu
uðraþýn bir parçasý. Bizi Kutsal Ruh’la buluþturan, kutsal
metinlerin yüzlerce, binlerce kez okunmasý deðil, bu coþku
nun ta kendisi. Bu coþku, hayatýn bir mucize olduðuna ve
mucizelerin gerçekleþtiðine inanma isteðiyle ayný þey; “gizli
ayinler” ya da “kutsama törenleri” deðil. Sonuçta, insaný
insan kýlan, varoluþun gizemi konusunda durmadan geliþ
tirdiði kuramlar deðil, yazgýsýný yerine getirmeye karar ver
mesi.
Ve buradayým iþte. Beni Santiago de Compostela’ya
ulaþtýracak yolun yarýsýndan çoðunu aþmýþ bulunuyorum.
Þu anda, León’da, çok geride kalmýþ görünen 1986 yýlý
nýn o öðleden sonrasýnda, bu yaþamýþ olduklarým konusun
da altý-yedi ay sonra bir kitap yazacaðýmdan, Santiago
adýnda bir çobanýn ruhumun derinliklerinde bir hazine ara
dýðýndan, Veronika adlý bir kadýnýn intihar etmek üzere bir
kaç hap yutmaya hazýrlandýðýndan, Pilar’ýn Piedra Irmaðý
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kýyýsýnda aðlayarak günlüðünü yazacaðýndan habersizim.
Tek bildiðim, gergin ve tedirgin olduðum, bir de Petrus’la
sohbet etmemin olanaksýzlýðý, çünkü yapmakta olduðum iþi
daha fazla sürdüremeyeceðimi fark ediyorum. Ay sonlarý
elime geçecek büyük paralardan, belirli bir ruhsal dinginlik
ten, iyi bildiðim, kimi tekniklerinde ustalaþtýðým bir meslek
ten vazgeçeceðim. Deðiþmeye, rüyamýn peþinden gitmeye
ihtiyacým var. Bana çocuksu, gülünesi, gerçekleþmesi ola
naksýz gibi görünen bir rüya bu: gizliden gizliye hep arzula
dýðým, ama yapmaya bir türlü cesaret edemediðim bir þeyi
yapmak, bir yazar olmak.
Petrus kahvesiyle maden suyunu bitirdikten sonra hesa
bý ödememi istiyor, bir an önce yola koyulmamýz gerektiðini
söylüyor; bir sonraki kent birkaç kilometre ileride. Ýnsanlar
gezinip sohbet etmeye, orta yaþlý iki hacýya gözlerinin ucuy
la bakarak dünyanýn yitip gitmiþ bir geçmiþi her an yeniden
yaþamaya hazýr, garip insanlarla dolu olduðunu düþünme
ye devam ediyorlar.1 Vakit akþamüstüne yaklaþtýðýndan
sýcaklýk yaklaþýk 27ºC olsa gerek ve ben kim bilir kaçýncý kez
burada ne aradýðýmý soruyorum kendi kendime.
Deðiþmek mi istiyordum? Sanmam, ama bu yol sonuçta
deðiþtiriyor beni. Gizemleri keþfetmek mi istiyordum? Saný
rým, ama bu yol bana ortada gizem falan olmadýðýný ve –týp
ký Hz. Ýsa’nýn dediði gibi– ortaya çýkarýlmayý gerektiren
herhangi bir giz olmadýðýný öðretiyor. Sonuçta, her þey bek
lediðimin tam tersi bir biçimde gerçekleþiyor.
Yerimizden kalkýp konuþmadan yürümeye baþlýyoruz.
Ben düþüncelere dalmýþým, kararsýzlýklarýmla baþ baþayým;
öyle sanýyorum ki, Petrus da Milano’daki iþini düþünüyor.
Onun burada olmasýnýn nedeni, gelenekleri gereði bir tür
zorunluluk duymasý. Ama o da bu yolun bir an önce bitme
sini, sevdiði iþe dönebilmeyi umuyor olsa gerek.
Bütün bir akþamüstü hiçbir þey konuþmadan yürüyo
ruz. Cep telefonlarý, fakslar, elektronik postalar henüz orta
da yok. Zorunlu birlikteliðimizin ortasýnda yapayalnýzýz.
1 Haccý gerçekleþtirdiðim yýl Santiago Yolu’nu yalnýzca 400 kiþi yürümüþtü. Resmî
olmayan istatistiklere göre, 1999 yýlýnda, metinde sözü edilen barýn önünden günde 400
kiþi geçmiþtir.
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Santiago de Compostela ileride bir yerlerde; yürümekte
olduðumuz yolun beni yalnýzca bu kente deðil, dünyanýn
birçok baþka kentine de götürmekte olduðu aklýma bile gel
miyor. León Ovasý’ndaki þu akþamüstü, ikimiz de nerdeyse
on yýl son
ra Petrus’
un ken
ti Milano’
ya Simyacý adlý bir
kitapla varacaðýmdan habersiziz. Kim bilir kaç kez hayali
ni kurduðum ve kim bilir kaç kez yadsýdýðým yazgýma doðru
yol almaktayým. 2001 yýlýnýn Haziran ayýnda bir akþamüs
tü oturmakta olduðum bu bahçeye doðru yol almaktayým;
önümde bir kahve, bir maden suyu ve Elisabetta’nýn Hac’ýn
Ýtalyanca basýmý için benden bir önsöz rica ettiði mektubu.
Yeniden doðuþumun hikâyesinin, Petrus’un doðduðu
ülkede yayýmlandýðýný görmek üzere yol almaktayým.
Paulo Coelho
St. Martin, Ocak 2006
(Çeviren: Emrah Ýmre)
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“Ya Rab, iþte burada iki kýlýç var” dediler.
O da onlara, “Yeter!” dedi.
Kitabý Mukaddes, Yeni Ahit, Luka, XXII:38.
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Öndeyiþ

“Þ

imdi, RAM’ýn kutsal yüzü önünde, ellerinle Hayat Söz
cüðüne dokunmalý ve tüm dünyada o Sözcüðün tanýðý
olman için gereken gücü edinmelisin.”
Usta, hâlâ kýnýnda duran yeni kýlýcýmý havaya kaldýrdý.
Açýk havada yakýlan ateþin alevleri çatýrdýyordu; törenin
sürmesi gerektiðini gösteren hayýrlý bir iþaretti bu. Diz çök
tüm ve ellerimle topraðý kazmaya baþladým.
2 Ocak 1986 gecesiydi; Brezilya’da, Agulhas Negras (Ka
ra Ýðneler) diye bilinen kayalýðýn yakýnlarýnda, Serra do
Mar’ýn yüksek doruklarýndan birinde, Itatiaia’daydýk.
Ustamla bana, karým, müritlerimden biri, yöreden bir reh
ber ve dünyanýn dört bir yanýndaki batýnî tarikatlardan olu
þan büyük kardeþlik topluluðunun –“Gelenek” diye bilinen
kardeþlik topluluðunun– bir temsilcisi eþlik ediyordu. Beþi
miz ve neler olacaðý kendisine söylenmiþ olan rehber RAM
Tarikatý’nýn Ustasý olarak kutsanacaðým törene katýlýyor
duk.
Çamurun içinde düzgün, geniþ bir çukur kazdým.
Büyük bir aðýrbaþlýlýkla, ellerimi topraða koydum ve tören
sel sözleri söyledim. Karým, yanýma gelerek, on yýldan fazla
bir zamandýr kullandýðým, yüzlerce týlsýmý gerçekleþtirirken
büyük yardýmýný gördüðüm kýlýcý bana uzattý. Kýlýcý kazdý
Hac
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ðým çukura yerleþtirdim, çamurla örtüp üstünü düzlettim.
Bunu yaparken, geçirdiðim onca sýnavý, tüm öðrendiklerimi
ve sýrf o eski ve dost kýlýç sayesinde gerçekleþtirebildiðim
tuhaf olaylarý geçirdim aklýmdan. Artýk toprak tarafýndan
yutulacaktý, demir aðzý ve tahta kabzasý topraða geri döne
cek, gücünü almýþ olduðu kaynaðý besleyecekti.
Usta yanýma geldi, yeni kýlýcýmý eski kýlýcýmýn mezarýný
örten topraðýn üstüne býraktý. Hep birlikte kollarýmýzý iki
yana açtýk; Usta, gücünü kullanarak, bizi kuþatan tuhaf bir
ýþýk yarattý. Iþýk aydýnlatmýyordu, ama açýk seçik görülebili
yor ve oradakileri ateþten vuran sarýmtýrak renkten farklý
bir renge büründürüyordu. Usta, biraz sonra, kendi kýlýcýný
çekti, omuzlarýma ve alnýma dokundurarak dedi ki: “Seni
RAM gücü ve aþkýyla, Tarikatýn Ustasý ve Þövalyesi kýlýyo
rum, þimdi ve tüm hayatýn boyunca. Ruh saðlamlýðýnýn R’
si, aþkla tapýnmanýn A’sý, merhametin M’si; regnum’un1 R’
si, agnum’un2 A’sý, mundi’nin3 M’si. Kýlýcýn uzun süre
kýnýnda kalmasýn ki, paslanmasýn. Ve kýlýcýný çektiðinde,
bir iyilik yapmadan, yeni bir yol açmadan ya da bir düþma
nýn kanýný tatmadan asla kýnýna girmesin.”
Kýlýcýnýn ucuyla alnýmý usulca çizdi. O andan sonra,
artýk benden suskun kalmam istenmedi. Artýk, ne güçlerimi
gizlemek, ne de Gelenek yolunda gerçekleþtirmeyi öðrendi
ðim mucizeleri gizli tutmak zorundaydým. O andan baþlaya
rak, bir Müneccimdim artýk.
Saðlam çelik ve ahþaptan yapýlmýþ, siyah kýnlý, kýzýl-ka
ra kabzalý yeni kýlýcýmý almak için uzandým. Tam kabzasýn
dan tutup kaldýrýyordum ki, Usta fýrladýðý gibi var gücüyle
parmaklarýma bastý. Çýðlýk atarak býraktým kýlýcý.
Þaþkýnlýkla Usta’ya baktým. O garip ýþýk yok olmuþtu;
ateþin alevleriyle büyüyen yüzü hayaleti andýran bir görü
nüme bürünmüþtü.
Donuk gözlerle bana baktýktan sonra karýmý çaðýrdý ve
iþitemediðim bir þeyler söyleyerek kýlýcý ona verdi. Sonra
1 Krallýk, hükümdarlýk, egemenlik. “Tanrý’nýn krallýðý” anlamýnda. (Çevirenin notu.)
[“Çevirenin notu” diye belirtilenler dýþýndaki tüm dipnotlar yazara aittir.]
2 Kuzu. “Hz. Ýsa’nýn simgesi” anlamýnda. (Çevirenin notu.)
3 Evrenler, dünyalar ya da insanlýk, beþeriyet. (Çevirenin notu.)
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bana dönüp, “Çek elini,” dedi, “elin seni yanýlttý. Tarikat
yolu, seçkin bir azýnlýk için deðildir. Herkesin yoludur.
Sahip olduðunu sandýðýn gücün bir deðeri yok, çünkü her
kesçe paylaþýlan bir güç o. Kýlýcý geri çevirmen gerekirdi.
Eðer geri çevirseydin, kýlýç sana verilecekti; çünkü yüreði
nin temiz olduðunu göstermiþ olacaktýn. Ama korktuðum
baþýma geldi, en can alýcý anda sendeleyip düþtün. Hýrsýn
yüzünden artýk kýlýcýný yeniden aramak zorundasýn. Guru
run yüzünden onu sýradan insanlarýn arasýnda araman gere
kecek. Mucizelerin büyüsüne kapýldýðýn için, sana cömertçe
verilmek üzere olan þeyi yeniden ele geçirmek amacýyla
uðraþ vermen gerekecek.”
Sanki yer ayaklarýmýn altýndan çekiliyordu. Oracýða diz
çöktüm, sersem gibiydim. Topraða verdiðim eski kýlýcýmý
geri alamazdým. Yeni kýlýç da bana verilmediðinden, artýk
güçsüz ve savunmasýz, yeni baþtan onun peþine düþmeliy
dim. Göksel Kutsanma günümde, Ustamýn buyurganlýðý
beni dünyaya geri döndürmüþtü.
Rehber ateþi söndürdü, karým yerden kalkmama yar
dým etti. Yeni kýlýç karýmýn ellerindeydi, ama Gelenek’in
kurallarýna göre Ustamýn izni olmadan ona dokunamazdým.
Rehberin fenerinin ýþýðýnda, sessizce ormandan geçerek,
arabalarýn durduðu dar, çamurlu yola indik.
Kimse hoþçakal demedi. Karým kýlýcý arabanýn bagajýna
koyup motoru çalýþtýrdý. Arabayý yoldaki tümsek ve çukur
larýn arasýndan dikkatle sürerken, uzun süre hiç konuþma
dýk.
Sonra, beni yüreklendirmeye çalýþarak, “Merak etme,”
dedi. “Kýlýcý geri alacaðýndan eminim.”
Usta’nýn ona ne dediðini sordum.
“Üç þey söyledi bana. Birincisi, ‘Yukarýlarý sandýðýmdan
soðukmuþ, keþke yanýma sýcak tutacak bir þey alsaydým,’
dedi. Ýkincisi, orada olanlara hiç þaþýrmadýðýný, daha önce
ayný durumun senin vardýðýn noktaya varan baþkalarýnda
da birçok kez görüldüðünü söyledi. Üçüncüsü, kýlýcýnýn seni
doðru zamanda, doðru günde, geçmen gereken yolun bir
yerinde bekleyeceðini söyledi. Ama ne günü biliyorum, ne
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de zamaný. Bana yalnýzca kýlýcý nereye gizleyeceðimi
söyledi.”
Heyecan içinde, “Peki, hangi yoldan söz ediyordu ki?”
diye sordum.
“Doðrusu, pek açýk seçik anlatmadý. Yalnýzca Ýspanya
haritasýnda Santiago Yolu diye bilinen bir ortaçað yoluna
bakman gerektiðini söyledi.”
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