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Giriş

Dünyanın En Sıcak Yeri

Mısır’da sıcak bir yaz günüydü. Neredeyse ikindi ol-
mak üzereydi. Hussein Hussaout, oğlu Baksheesh ve 
köpekleri Effendi, Kahire’nin otuz kilometre güneyin-
deki çölde kamp kurmuşlardı. Her zamanki gibi yasadışı 
kazı yapıyor, dükkânlarında satabilecekleri tarihi eserler 
arıyorlardı. Çölde bir yılan, bir bokböceği ve küçük bir 
akrep dışında hiçbir şey hareket etmiyordu. Uzakta bir 
eşek, palmiye yapraklarıyla dolu ahşap bir arabayı çeki-
yor, yerde tekerlek izleri bırakıyordu. Geri kalanı ıssızlık 
ve kavurucu bir sıcaklıktı. Sıradan bir ziyaretçi, kumdan 
ve kayalardan ibaret bu kıracın, Mısır’daki en büyük ar-
keolojik kazı alanının bir parçası olduğunu ve bu çorak 
arazinin altında paha biçilmez hazineler yattığını tahmin 
bile edemezdi. 

Baksheesh, çölde bir şeyler bulmaya çalışan babasına 
yardım etmekten keyif alıyordu. Ama bu gerçekten ka-
vurucu bir işti. Bu yüzden sık sık küreğini yere atıp biraz 
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su içmek için Land Rover’a gidiyor, kazı işine geri dön-
meden önce de klimalı arabada birkaç dakika geçirip se-
rinliyordu. Yaptığı aslında fazlasıyla tehlikeli bir işti. Yı-
lanlara ve akreplere ek olarak, bulundukları bölgede gizli 
ve derin çukurlar vardı. Dikkatsiz bir insan ya da deve 
bu çukurlara kolayca düşebilirdi. Baksheesh ve babası iş 
açısından iyi bir sabah geçirmişlerdi; şimdiye kadar bir-
çok tarihi Shabti heykelciği, birkaç parça kırık çömlek 
ve altın bir küpe bulmuşlardı. Baksheesh çok mutluydu, 
çünkü altın küpeyi o bulmuştu ve babası küpenin çok 
değerli olduğunu söylemişti. Sıcak çöl güneşinin ışığını 
yakalayan küpe, Hussein’in pis parmaklarının arasında 
bir ateş çemberi gibi parıldıyordu.

“Git de öğle yemeği ye evlat,” dedi Hussein, “bunu hak 
ettin.” Fakat kendisi daha fazla tarihi eser bulmak umu-
duyla kazıya devam etti.

“Tamam baba.” Baksheesh onu yakından takip eden 
Effendi’yle birlikte Land Rover’a gitti ve arabanın bagaj 
kapağını açtı. Çocuk portatif soğutucuya uzanmak üze-
reyken Land Rover hareket etti. El freninin düzgün çe-
kilmediğini düşünen Baksheesh sürücü kapısına koştu, 
arabanın içine atlamak ve el frenini düzgün bir şekilde 
çekmek niyetindeydi. Fakat kapı koluna uzandığında, kol 
parmaklarının arasından kayıverdi. Birkaç dakika sonra 
ayaklarının altında korkunç bir sarsıntı hissetti. Bir ye-
raltı devi, başının üzerindeki kayalık tavanı yumrukla-
mıştı sanki. Baksheesh aşağı baktı, ayaklarının altındaki 
zeminin vadi boyunca dalgalar halinde sallandığını gör-
dü. Dengesini kaybederek arabanın üstüne savruldu, dir-
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seğini incitti ve ilkinden çok daha sert olan ikinci sarsıntı 
geldiğinde çığlık atmaya başladı.

Baksheesh tekrar ayağa kalktı ve dengede durmaya 
çalıştı. Zemine bakmayı bırakıp gözlerini dik kayalığa 
kilitlediğinde dengede durması kolaylaştı. Bulunduğu 
yerden dört yüz metre uzaklıktaki dik kayalık, onun ve 
babasının çok iyi bildiği bir yerdi, çünkü baba-oğul sık-
ça orada çalışırlardı. Şimdi bütün kayalık, Baksheesh’in 
gözlerinin önünde, tozdan, taştan ve kumdan ibaret bü-
yük bir yığıntı halinde pırıltılı çöl zeminine çöküyordu. 

Baksheesh tekrar düşmemek için yere oturdu. Daha 
önce deprem yaşamamıştı, ama yeryüzünün bu kor-
kunç hareketi başka bir şeyle karıştırılamazdı. Hussein 
depremden korkuyormuş gibi değil keyif alıyormuş gibi 
görünüyordu, ayağa kalmak için beyhude bir girişimde 
bulunurken çılgınca gülüyordu.

“En sonunda,” diye bağırdı. “En sonunda.” Depremin 
ona iyilik olsun diye gerçekleştiğine inandığı belliydi.

Sarsıntı gitgide şiddetlendi. Yatay atılımlar dikey dar-
belerle birleşti. Doğa, fırtınaya yakalanmış bir geminin 
güvertesinde yürüyormuş gibi davranan Hussein Hussa-
out’u yere yıkmaya kararlıydı. Hayrete düşen Baksheesh, 
babasının çıldırdığını düşündü.

Hussein, zeminden gelen korkunç gümbürtüyü sesiy-
le bastırarak, “On yıl,” diye bağırdı. “Tam on yıldır bunu 
bekliyordum.”

Yerkabuğu patlayarak kabardığında ve Land Rover’ı iki 
metre yukarı fırlatıp tavan üstü yere attığında bile Husse-
in’in neşesinde ve heyecanında en ufak bir azalma olmadı. 
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“Baba, dur!” diye bağırdı Baksheesh, ardından kor-
kuyla titreyen ve hiç durmadan uluyan Effendi’ye sarıldı. 
“Sen delisin. Lütfen dur, yoksa öleceksin.”

İşin gerçeği, titreyen zeminde ayakta durmaya çalışan 
Hussein, zemine yapışan oğlundan ya da köpeğinden 
daha fazla tehlikede değildi. Fakat Baksheesh, babasının 
tavrında neredeyse hürmetsiz denebilecek bir şeyler ol-
duğunu hissediyordu; yeryüzünün ruhları, adamın ne-
şesini ve korkusuz tavrını saygısızlık olarak kabul edip 
üçünü birden öldürebilirdi. 

Sonra yeraltından gelen gümbürtü başladığı gibi sona 
erdi, korkunç sarsıntı durdu, toz ve kum yere çöktü, ka-
vurucu sıcaklık geri döndü. Hussein Hussaout dışında 
her şey yine sessizdi.

“Bu harika değil mi?” diye bağırdı Hussein, zemin ha-
reketsizleştikten sonra dizlerinin üstüne çökmüştü, hâlâ 
deli bir adam gibi sırıtıyordu, ellerini dua ediyormuşça-
sına birleştirmişti.

Baksheesh yerde tavan üstü duran Land Rover’a baktı 
ve başını sağa sola salladı. “Görünüşe göre yola kadar yü-
rümemiz ve yardım istememiz gerek,” dedi. “Bunun nesi 
harika anlamıyorum.”

“Evet, harika,” diye ısrar etti Hussein, o sırada hemen 
hemen bir CD boyutundaki taş parçasını havaya kaldır-
dı. “Zemin hareket etmeye başladığında bunu gördüm,” 
dedi. “Rüzgâr ve kum binlerce yıl boyunca firavunun ha-
zinesinin koruyucusu oldu. Fakat yeryüzü zaman zaman 
kımıldar ve yere gömülü şeyler açığa çıkar.”

Baksheesh taş parçasını hazineye benzetemedi. Aslın-
da, Hussein’in elindeki kare şekilli, düzgün hatlı, bazalta 
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benzeyen gri taş parçasını hemen hemen herkes görmez-
den gelirdi. Fakat Hussein o taş parçasının bir Mısır yazı-
tı olduğunu hemen anlamıştı.

“Bu, 18. Hanedan’dan kalan bir taş tablet,” diye açıkla-
dı Hussein. “Üstüne hiyeroglif yazılar kazınmış. Eğer bu 
taş düşündüğüm şeyse, binlerce yıldır saklanan bir sırrı 
çözmemizi sağlayacak anahtarı bulmuşuz demektir. Bu-
gün hayatımızın en güzel günü olabilir. Benim gibi bir 
adam tüm hayatı boyunca böyle bir fırsat bekler. Harika 
olan şey işte bu evlat. Bu yüzden bu kadar mutluyum.”


