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İustinianos

Konstantinopolis üzerinde hoyrat bir rüzgâr esiyordu. 
Var gücüyle yüksek surları dövüyor, kapalı kapılara çulla-
nıyordu. Kenti bir baştan bir başa geçip bir dizi çarşıya 
açılan, kenarı boyunca kemerlerin yer aldığı anıtsal Meze 
Bulvarı’na dalıyordu. Aya Sofya’nın kubbesinin etrafında 
dönüyor, ıssız hipodrom sahasında toz bulutlarını havaya 
kaldırıyor ve Büyük Saray’ın salonlarında kükrüyordu. 
İmparator Apsimaros yakınlarıyla birlikte oraya kapan-
mıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Korku içindeydi. 

Girişi kalın bir zincirle kapatılan Altın Boynuz lima-
nından hiçbir gemi dışarı çıkmıyordu. Dalgalarla savru-
lan dev gibi tomruklara bağlı kalın halkalı demir zincir, 
halicin yüzeyinde yılan gibi kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. 
Rıhtım boyunca demir atmış gemiler palamarlarını zor-
luyordu. Gelişigüzel bağlanmış halatlar direkleri kırbaçlı-
yordu. Gemilerdeki tayfalar katladıkları yelkenlerle bir
likte ambarlara doluşmuş, dondurucu rüzgârdan korun-
maya çalışıyorlardı. Teknelerin güvertesine ve adım ata-
cak yer bulunmayan rıhtımlara yığılmış mallar çürümeye 
yüz tutmuştu. Sandıkların ve çuvalların etrafında sürüyle 
fare korkusuzca cirit atıyordu.

Dünyanın en kalabalık kentinin limanı ve kapıları ka-
patılmış, dört yüz bin insan açlıkla karşı karşıya kalmıştı. 
Mal gelmeyen çarşılar artık açılmıyordu. Başıboş köpek-
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ler parmaklıklar arasından içeri sızıp yiyecek artıkları arı-
yorlardı. Meydanlar ve sokaklar ıssızdı. Sarayların sıralan-
dığı muntazam geniş caddeler ve tahta kepenklerle örtü-
lü dükkânların bulunduğu labirent gibi sokaklar da aynı 
durumdaydı. Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. 
Ama kentin ve insanların taş kesilmesinin sebebi ne rüz
gâr dı ne de dondurucu soğuk. Sebep korkuydu. Onlara 
so ğuğu unutturan bir korku. 

Surların eteğinde muazzam bir barbar ordusu kamp 
kurmuştu. Devriye gezen nöbetçiler ve askerler kalabalık 
bir karınca yuvası gibi kaynayan bu kampı kollamaktaydı. 
Öncüler üç gün önce, fırtınayla birlikte gelmişti. Rüz gâr 
gibi, bu insanlar da kuzeyden geliyordu: Hazarlar ve Bul-
garlar. Çadırlar, arabalar, at, deve ve öküz sürüleri tüm 
ovayı göz alabildiğine doldurmuştu. Miğferli ve zırhlı sa-
vaşçılar ateşler yakmış, ısınıyorlardı. Ama böylesine bir 
güç sergilenmesi dehşet salmak için yeterli değildi. Üç 
yüz yetmiş beş yıl önce Bizans limanında kurulduğu gün-
den beri Konstantinopolis bundan beterlerini görmüştü. 
İskitler, Hunlar, Angluslar, Gotlar, Kosarlar, Avarlar... Her 
seferinde imparator, istilacılara güçleri oranında para ver-
mişti ve tüm o barbarlar tası tarağı toplayıp gitmişlerdi.

Bu kez Konstantinopolis halkının uykusunu kaçıran 
şey, bu ordunun komutanıydı; o bir hayaletti: eski impa-
ratorları II. İustinianos. On yıldan uzun bir süre eli kanlı 
bu zorbanın zulmüne katlanmışlar, sonunda bir gün isyan 
etmişlerdi. Onu sarayın dışına sürüklemişler, burnunu 
kesmişler ve Karadeniz’in öteki ucunda, Kırım’da bulu-
nan Khersonesos Kalesi’ne hapsetmişlerdi.

Aradan on yıl geçmişti ve II. İustinianos’u neredeyse 
unutmuşlardı. Ama o, kendisine yapılanları unutabilir 
miydi?

İustinianos fırtınalı bir gökyüzü gibi boz renkli, bakla 
kırı safkan bir ata binmişti. Atını rahvan sürüyordu. Ace-
lesi yoktu. İlk atlı kafileleriyle birlikte gelmişti ve Kons-
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tantinopolis surlarının eteğinde boy göstermekten zevk 
alıyordu. Onun arkasında, Bulgarları yöneten ihtiyar Ter-
vel Han ve Kazakları yöneten genç kağan İbuzir, atlarının 
üzerinde ilerliyorlardı. Muhafızları onları biraz uzaktan 
takip ediyordu. Tedbir olarak okların menzili dışında kalı-
yorlardı. Ama Konstantinopolis’ten ok atılmıyordu. Kent, 
İustinianos’la savaşmayı da, ona kapıları açmayı da göze 
alamıyordu. 

İustinianos kendini göstermek için ara sıra surlara yak-
laşıyordu. Yüzünün tam ortasında, cellatın kestiği burnu-
nun yerinde altın bir plaka vardı. Nefes alması için üzerin-
de küçücük delikler bulunan bu plakayı, kulaklarının ar-
kasından geçen iki ipek sicim tutuyordu. Vaktinden ön ce 
yaşlanmış otuz altı yaşındaki bu adamın yüzü sert hava 
koşullarından ve çektiği sıkıntılardan esmerleşmişti. Mah-
rumiyetin çökerttiği yanaklarındaki sakallar kırlaşmıştı. 
Sadece, iki granit parçası gibi parlayan siyah gözleri, genç-
lik ışıltısını koruyordu.

Rüzgârın süpürdüğü bomboş gökyüzündeki kış güne-
şi, İustinianos’un burnunda yansıma yapıyordu. Değerli 
metal plakayı yüzüne iyice yerleştirmek için kulaklarının 
arkasındaki sicimleri hafifçe çekti. Plaka gayet ince olma-
sına rağmen, kullanımı zahmetliydi. Sakatlığını gizlemek 
için genellikle yüzüne, mevsimine göre deri, yün ya da 
ipek bir bant bağlardı. İustinianos altın plakayı özel gün-
lerde takardı. Bu mücevheri, Hazar prensesi Riva’yla ev-
leneceği zaman, düğün töreni için yaptırmıştı. Bulgar 
Han’ı ile ittifak anlaşması imzaladığı gün de altın plakayı 
takmıştı.

Şimdi Konstantinopolis’in önünde İustinianos, kasıla 
kasıla altın burnunu gösteriyor ve on yıldır beklediği inti-
kamın keyfini sürüyordu. Ağzı laf yapan Leontios’un ön-
derliğindeki öfkeli kalabalığın sarayı istila ettiği ve muha-
fızlarını öldürdüğü o günden beri bu ânı bekliyordu. Hi-
podrom sahasında diz çöktürülen ve zincirlenen İustinia-
nos, basamaklara yığılmış halkın tezahüratları arasında 
bakanlarının katledilmesine şahit olmuştu. Onun hayatı-
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nı bağışlamış, ama rinokapia uygulamışlardı; yani ateşte 
kızdırılmış demir kerpetenle burnu koparılmıştı. Onun 
feryatları, otuz bin seyircinin coşkulu haykırışları arasın-
da kaybolup gitmişti. Alkışlar, İustinianos’un kesin olarak 
devrilişini kutlamak içindi, saltanatı ebediyen son bul-
muştu. Bu kural, Doğu Roma İmparatorluğu’nun kurulu-
şunda belirlenmişti. Kurucusu Konstantinos, ordunun 
üzerinde otorite sağlaması, halkın itaat etmesi ve Kili se’ 
nin saygı göstermesi için, imparatorun görünüşünün gü-
zel olması gerektiğini ilan etmişti. İmparator etkileyici 
olmalıdır, diye yasa koymuştu. Atletik vücudu ve heykel 
gibi yüzüyle Konstantinos, kendisinden sonra geleceklere 
örnek teşkil ediyordu. Elbette ki, ondan sonraki yirmi 
yedi imparatorun hepsinin –uzaktan yakından– tam ola-
rak bu kurala uyduğu söylenemezdi. Pek çok çirkin, bi-
çimsiz, kaba saba, tek gözü kör adam tahtta oturmuştu... 
Ama rinokapia konusundaki kural hâlâ geçerliydi. Burnu 
koparılmış bir adamın hükümdar olamayacağı kabul edil-
mişti. Böylelikle, asırlardan beri, bir hasmın, daha çok da 
bir erkek kardeşin, bir amcanın ya da bir kuzenin burnu-
nu kesmek, öldürmeye gerek kalmadan onu saf dışı ede-
bilmeyi sağlıyordu. Çünkü Kilise, öldürmeyi yasaklamıştı. 

Yani İustinianos’un burnu kesildikten sonra Konstan-
tinopolis, onu unutabileceğini sanmıştı. Yüzünde kanlı 
bir bez parçasıyla, onu sürgüne yollamışlardı.

Konstantinopolis’e geri dönmek, tahtını yeniden elde 
etmek ve onu kovanları cezalandırmak: Cehennemden 
çıkmasını sağlayan bu ümit olmuştu. On yıl sonra amacı-
na ulaşıyordu. Sahip olduğu ikna gücüyle, hapis tutuldu-
ğu zindanda kale komutanının ve karargâh ta kilerin fikir 
değiştirmelerini sağlamıştı. Kaçmasına izin vermeleri 
kar şılığında onlara çuvallar dolusu altın vaat etmiş, onlar 
da onun safına geçmişlerdi. İlk yandaşları onlardı. Onlar-
la beraber, Asya bozkırlarından gelip yaklaşık yüz yıldan 
beri Kafkaslar’ın eteklerinde yaşayan ve imparatorluğun 
sınırlarını zorlayan acımasız Hazarlarla birleşmişti. Hu-
zurunun bozulmaması için Konstantinopolis onlara ha-
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raç veriyordu. İustinianos bu Hazarların şefi Kağan İbu
zir’e kız kardeşi Riva’yla evlenmek istediğini söylemişti; 
Konstantinopolis’i yeniden ele geçirdiğinde Riva, impara-
toriçe olacaktı. Bir Hazar prensesi, imparatorluk tahtına 
çıkacaktı! İbuzir, kız kardeşini hemen ona vermiş ve or-
dusunu savaş düzenine sokmuştu. 

İustinianos daha sonra Bulgarları ziyaret etmişti, onlar 
da Doğu bozkırlarından gelip Tuna deltasına yerleşmiş bir 
halktı. Hanları Tervel’e, Konstantinopolis’e geri dönmesi-
ne yardım ettiği takdirde kral unvanı vermeyi ve yüklü bir 
haraç ödemeyi vaat etmişti. Tervel işbirliğini kabul etmişti.

705 yılının o Ocak ayında, haklarının gasp edilmesin-
den on yıl sonra İustinianos ve iki yandaşı, yirmi bin kişi-
lik bir gücün başında ansızın imparatorluğun sınırlarına 
dayanmışlardı. Yollarını kesmeye kalkışan birkaç Bizans 
bölüğünü bozguna uğratıp dağıtmışlardı. Sonra başka bir 
dirençle karşılaşmadan Konstantinopolis’e kadar dörtna-
la at sürmüşlerdi.

On bin adım uzunluğunda, yar gibi yüksek, üç yüz elli 
kuleyle tahkim edilmiş, tuğla ve taştan örülü surlara ba-
kıyordu İustinianos. Mazgal deliklerinin üzerinden, otuz 
altı yıl önce doğduğu imparatorluk sarayının koskoca ça-
tısını, on altı yaşındayken patriğin kendisine taç giydirdi-
ği Aya Sofya’nın kubbesini, yirmi altı yaşındayken gaspçı 
Leontios’un ona işkence ettirdiği hipodromun yüksek 
tribünlerini görüyordu. 

“Nasıl oluyor da, bu kadar ihtişamlı bir kentte, böyle-
sine akılsız bir halk yaşıyor?” diye düşünüyordu. Kons
tan  tinopolis’e karşı ne kadar hayranlık duyuyorsa halkını 
da o denli küçümsüyordu. Kentin gücüne ve yüceliğine 
zarar verecek hiçbir şey yapmak istemiyordu. Bu konuda 
Han’a ve Kağan’a kesin talimatlar vermişti: “Suçlu olan 
kent değil, ne surlarına ne de abide ve yapılarına doku-
nun. Öfkemizi gaspçılara ve onlara hizmet edenlere sak-
layalım. Onlara karşı ne kadar zalim olsak azdır. Oluk 
oluk kan dökeceğiz!”
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* * *

Kuşatmanın üçüncü günü, öğleden sonra saat beşe 
doğ ru, güneş alçalırken İustinianos ve refakatindekilerin 
önüne dayandıkları Altın Kapı açıldı. Batan güneşin ışı-
ğıyla pırıl pırıl parlayan kapı kanatlarının arasından bir 
adam dışarı çıktı. Çıplaktı, beline bağladığı pis bir paçav-
ra parçasından başka bir şey yoktu üzerinde. Kapı arka-
sından kapandı. İlerlemekte tereddüt ediyordu. Surların 
üzerinden askerler ona gitmesi için bağırıyordu, taşlar 
atarak uzaklaşmaya zorluyorlardı. Attıkları oklar etrafın-
da vızıldayınca taşların üzerinde tökezleyerek koşmaya 
başladı. Kollarını öne uzatmış, avuçları açık ve parmakla-
rı ayrık bir halde ilerliyordu. Nefes nefese kalmıştı, sağa 
sola yalpalıyor, onu incelemekte olan atlıları görmeden 
topluluğa doğru ilerliyordu. Acınası bir haldeydi, bir deri 
bir kemik kalmıştı, her yanı yara bere içindeydi. Göz çu-
kurları bomboş, gözkapakları dikilmiş, burnu kopartıl-
mıştı, yüzü dehşet uyandırıyordu. Ortasında tomurcuk-
lanan yara iziyle, budanmış domuz suratını andırıyordu. 

“Leontios!” diye neşe içinde seslendi İustinianos, za-
vallı adam on adım kadar yakınına gelince. “Bu ânı on 
yıl dır bekliyordum.”

Tanıdığı o ses, Leontios’un kanını dondurdu, olduğu 
yerde kalakaldı. 

“Yaklaş da seni daha yakından göreyim!” diye kükredi 
İustinianos.

Leontios kıpırdamaya cesaret edemiyordu. İustinia-
nos atını mahmuzladı ve tir tir titreyen adamın yanına 
gitti. 

İustinianos’a karşı ayaklanmayı tertipleyen o Leon ti os’ 
tu bu. Görmüş geçirmiş, akıllı bir adamdı. Müslümanlara 
karşı girişilen savaşta, gösterdiği kahramanlıklar sayesinde 
askerler arasında sivrilmiş, general olmuştu. Mesleğinin 
zirvesine çıkmıştı. Heyhat! Bir rüşvet meselesi şanına göl-
ge düşürmüştü. Leontios, yardımcılarının hesapları çarpıt-
tıklarını bilmiyordu; ama İustinianos, ibret ol sun, diye onu 
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hapsettirmişti. Leontios altı ayını Kons tantino polis’te bir 
zindanda geçirmişti. Bu haksızlık onu delirtmişti. Serbest 
bırakıldığı gün, kapısını açmaya gelen gardiyanı öfkeden 
çıldırmış bir halde boğazlamıştı. Öteki hücrelerin anah-
tarlarını almış, demir parmaklıkları açmış, onun gibi hap-
sedilmiş subaylarıyla birlikte kurtardığı bir avuç hırsız ve 
cani de bu beklenmedik nimetin hatırına hemen onun 
emrine girmişti. Boğdukları gardiyanların kılıçları ellerin-
de, elli kadar kararlı adamın izlediği Leontios geniş adım-
larla İmparatorluk Sarayı’na doğru yürürken bir yandan 
da meydanlardaki kalabalığı kışkırtıyordu. “İustinianos’u 
görmeye ve ona hesap sormaya gi diyorum!” diye bağırı-
yordu, herkesin İmpara tor’dan soracağı bir hesabı olduğu 
için de, Leontios ve hapishane kaçkınlarının çevresinde 
intikam hırsıyla coşan bir kalabalık birikiyordu. Aylardan 
beri Konstan tinopolis’te muhalif sesler yükselmekteydi. 
Artık kimsenin tahammülü kalma mıştı, ne İustinianos’a 
ne de onun vergilerine, zulmüne, felaket getiren savaşları-
na. Leontios ve yandaşlarının öfkesi, halkın memnuniyet-
sizliğini önce karşıt bir gösteriye, sonra da yıkıcı bir ayak-
lanmaya dönüştürmüştü. İmparatorluk Sara yı’na gelince-
ye kadar öfkeli kalabalık hiçbir engel tanımamış, gafil av-
lanan saray muhafızları da ezilerek can vermişti. 

Tam olarak kendi iradesiyle olmasa da, gaspçı Leonti-
os tahta böyle çıkmıştı. Ama saltanatı uzun sürmemişti.

“İki yıllık belalı hükümdarlık sana pahalıya mal ol-
muş,” diyerek pis pis güldü İustinianos, Leontios’un ağır 
işkencenin damgasını taşıyan yüzünü seyrederken. “Bur-
nun yok olmuş! Bana yaptıklarının karşılığını kendim ve-
remediğim için üzülüyorum. Gözlerini de ben oymak 
isterdim. Ama görüyorum ki Apsimaros benden erken 
davranmış. Bunu Apsimaros yaptı, öyle değil mi?”

Leontios boğuk boğuk homurdandı.
“Bana cevap vereceksin!” diye haykırdı İustinianos. 

“Yoksa, konuşuncaya kadar seni kırbaçlatırım.” 
Leontios bir hırıltı çıkararak ağzını alabildiğine açtı, 

içi bomboştu. Dili kesilmişti.
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“Burun, gözler ve dil... Apsimaros tahta geçmen için 
sana hiçbir şans bırakmamış. Sense benim sadece burnumu 
kesmiştin. Eğer gözlerin yerinde olsaydı, kestiğin burnu-
mun yerine altın bir mücevher koyduğumu görebilirdin.”

Gaspçı Leontios’un saltanatı, feci Kartaca bozgunuyla 
sona ermişti. İmparatorluk için Kartaca limanının elden 
çıkması, hem stratejik, hem ticari, hem de politik bir fe-
laketti. Akdeniz’in güney sahilinde köprübaşı niteliğin-
deki Kartaca, Afrika’nın giriş kapısıydı. Birkaç hafta için-
de Arap birlikleri piyade birliklerini ezip geçmişler, impa-
ratorluk donanmasının dörtte üçünü tahrip etmişlerdi. 
Donanma komutanı olan Apsimaros kendi gemisiyle bir-
likte birkaç muhafız gemisini kurtarabilmişti sadece. Fe-
laket akşamı Apsimaros, gemisinin güvertesinde hayatta 
kalan subaylarını toplamıştı. Bozgunun boyutlarını tespit 
etmeye çalışıyorlar, bunun bedelini ödeyeceklerini de 
biliyorlardı. Kaçınılmaz olarak fatura onlara kesilecekti. 
İmparator Leontios ve çevresindekiler sadece karada çar-
pışmışlardı. Dolayısıyla Leontios kara birliklerini kayırı-
yor ve donanmaya güvenmiyordu, donanma da ona karşı 
aynı güvensizliği taşımaktaydı. Sonuç kısa sürede kendini 
gösterdi: Subayları, günah keçisi olmamak için, meşalele-
rin ışığında kılıçlarını çekerek Apsimaros’u imparator 
ilan ettiler, gecenin karanlığında Kartaca uzakta alev alev 
yanıyordu.

Küçük deniz filosu Akdeniz’i geçmiş, Konstan tino po
lis’e doğru ilerlemeye başlamıştı. Silahlı denizciler, Altın 
Boynuz’da rıhtıma ayak basar basmaz Leontios’u yakala-
mak için İmparatorluk Sarayı’na akın etmişlerdi. Onu 
zindana kapatmadan önce Apsimaros hemen kılıcıyla 
burnunu uçurmuştu.

Apsimaros kuruntulu bir mizaca sahip olduğundan, 
Leontios’un demir parmaklıklar ardında olduğunu kendi 
gözleriyle görmek için sık sık sarayın zindanına inerdi. Bir 
hayli kaygılıydı; çünkü İustinianos’un kaçacağına dair tu-
haf söylentiler dolaşıyordu. Çok geçmeden dehşet içinde, 
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onun artık Karadeniz’deki hücresinde olmadığını öğren-
di, kale komutanı ve karargâhtakilerle birlikte kaçmış, 
barbarların yanına sığınmış, Hazar prensesiyle evlenmiş-
ti; Bulgarlar da onu destekliyordu ve hepsi birlikte Kons-
tantinopolis üzerine yürümeye hazırlanıyorlardı. Apsi-
maros korkuya kapıldı. Endişeden uykuları kaçıyor, bir an 
bile huzur bulamıyordu. Zindanda görmeye gittiği Leon-
tios da ona hakaretler, beddualar ediyordu. Sinirlerine 
hâkim olamayan Apsimaros onun dilini kestirmiş, gözle-
rini oydurmuştu.

“Apsimaros sana karşı zalimce davrandı. Ben, senin in-
tikamını alacağım. İnan bana, çok acı çekecek. Seni tes-
lim ederek beni sakinleştireceğini zannetti, öyle mi? Ne 
büyük saflık!”

Leontios’un ağzından, gülüşü andıran küçük bir hırıl-
tı çıktı. 

“Apsimaros’u öldüreceğim için memnun oldun ha? 
Ama seni de öldüreceğim, hem de kendi ellerimle.”

İustinianos atını mahmuzladı. Adamları, ellerinden 
bağlayarak Leontios’u kampa doğru sürüklediler.

* * *

Gaz lambalarının ışığı, İustinianos’un burnunda yan-
sıma yapıyordu. Çadırının içinde, parlatılmış gümüşten 
büyük bir aynanın karşısına oturmuştu, hazırlanması bit-
mek üzereydi. Elinde bir fırça, aklaşmaya yüz tutmuş sa-
kalına ve kaşlarına siyah boya sürüyordu. 

Hazarların arasında geçirdiği son beş yıldır bu geniş 
çadırda yaşıyordu, çadır öylesine büyüktü ki onu kurmak 
için en az on adam ve üç saat gerekiyordu. Mavi ipekten 
uzun bir perdeyle ikiye bölünmüştü. Aralık duran perde-
nin öteki tarafında Riva şarkı söylüyordu. Bir taburenin 
üzerine dimdik oturmuştu, yaşlı bir köle kadın fildişi ta-
rakla gür, siyah saçlarını tarıyordu. Riva’nın hafifçe çekik 
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gri gözleri ve bakır rengindeki teni, halkının Asya köken-
li olduğunu kanıtlıyordu. İustinianos için bir Hazar şarkı-
sı söylüyordu. İustinianos onu seyretmekten, sesini dinle-
mekten hoşlanıyordu. Onun her şeyini seviyordu ve ken-
disinde uyandırdığı duygulara şaşırmaktan kendini alamı-
yordu; çünkü o güne kadar onun için önem taşıyan her-
hangi biri olmamıştı.

Riva’dan önce başkalarının mutluluğuna ya da mut-
suzluğuna karşı kayıtsız kalırdı. Kendisi dışında hiçbir şey 
önemli değildi. Ama Riva’yla birlikte her şey değişmişti. 
Onu büyülediğinden beri, tüm yaşamını paylaşmasına 
izin veriyordu. Her duygusuyla onun esiri olmuştu. Gece 
gündüz onun bedenini seyretmek, gülmesini ya da şarkı 
söylemesini duymak, saatlerce onu okşamak, teninin ko-
kusunu içine çekmek, dudaklarının tadına bakmak arzu-
suyla doluydu. 

Ondan önce, hükümdarlığı boyunca saray hareminde 
tatmadığı zevk kalmamıştı. On yıllık saltanat döneminde 
her gece başka bir kadın getirtiyordu, aynı kadın asla iki 
kez gelmemişti. Yatağından geçen tek gecelik sevgililerin 
sayısı üç binden fazlaydı. Her ırktan kadın tanımıştı. Ona 
sonsuz çeşitlilikte hazlar tattırmışlardı. Her birinin kendi
ni verişi ya da onu alışı farklıydı. Hazzın kendisinin yanı 
sıra her gün hazza doğru giden farklı bir yol keşfetme yi 
seviyordu. Ama artık Riva’dan başka bir arzusu yoktu. 

Oysa birlikteliklerinin başlangıcında çirkin yüzünün 
Riva’ya itici geleceğinden emindi. Hazarlarla ittifak kura-
bilmek için onunla evleniyordu, o kadar. Bu politik birleş-
meden sadece politik menfaatler bekliyordu. Ama, kısa 
süre içinde o vahşi prensesin cazibesine kapıldı. Her şe-
yiyle İustinianos’u büyülemişti. Güzeldi, hayat doluydu 
ve uysal olmayı da biliyordu. Riva onu okşarken, her yanı-
nı öperken, parmakları ve dudakları yüzünde uzun süre 
kalırken, İustinianos yüzünün biçimsizliğini unutuyordu.

“Yakında tahta geçince adın Theodora olacak,” dedi 
Riva’ya.

Riva şarkısını kesti ve İustinianos’a hayretle baktı.



23

“Neden Theodora? Bu adı taşıyan bir sevgilin mi vardı?”
“Büyük İustinianos’un karısının adı buydu.”
II. İustinianos, hiçbir imparatorun şanına ulaşamadığı 

namlı atasına benzemek istiyordu her açıdan. 
“Güzel bir kadındı umarım!”
“Neredeyse senin kadar güzeldi. Onun resmini Aya 

Sofya’daki büyük mozaiğin üzerinde göreceksin.”
Riva hayatında hiç mozaik görmemişti; ama İustinia

nos’un anlattıklarını dinlerken gözünün önüne getirebili-
yordu.

“Theodora’nın çağdaşı Prokopios, kitaplarında, onun 
muhteşem bir güzellikte olduğunu yazıyor.”

“Sizin yazarlarınızın hepsi İmparatoriçe’nin güzel ol-
duğunu yazıyorlar sanırım.”

“Yanılıyorsun, Prokopios onun hakkında korkunç şey-
ler de yazdı. Zaten kitabı yasaklanmış, gizlice elden ele 
dolaşıyormuş. Güzel Theodora’nın bir fahişe ve seks düş-
künü olduğunu yazıyor.”

“Acaba doğru mu?”
“Kesinlikle doğru. Hikâyeyi dinle: Babası hipodromda 

ayı oynatıcısıymış. O öldükten sonra Theodora da ayı oy-
natmaya başlamış, daha sonra da tiyatro sahnesinde ken-
di oynamaya başlamış, hem de çırılçıplak.” 

İustinianos örnek aldığı Büyük İustinianos hakkında 
yazılan bütün kitapları okumuştu. Prokopios’un iki kita-
bı saltanatını anlatıyordu. “Savaşlar Kitabı” adındaki bi-
rincisi, resmî olanı, İustinianos’in zaferlerini anlatıyordu. 
El altından dolaşan ikincisi, Bizans’ın Gizli Tarihi, Theo
do ra’nın imparatorla karşılaşmasından önceki kepazelikle  
geçen gençlik yıllarını anlatıyordu. İustinianos kimi bö-
lümleri ezbere biliyordu: Theodora çıplak vaziyette her-
kesin önüne çıkıyordu. Sırtüstü yatıyordu. Köleler cinsel 
organının üzerine arpa taneleri serpiyor ve özel eğitilmiş 
kazlar, bunları gagalarıyla topluyordu. Saygın kişiler Ago
ra’da onunla karşılaştıklarında başlarını çevirip hemen 
uzaklaşıyorlardı, o kadının elbiselerine dokunmakla pisli-
ğin kendilerine de bulaşmasından korkuyorlardı. Böylesi-
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ne her türlü zevke açık biri hiç görülmemişti. Sık sık, 
hepsi de bedensel güçleriyle dikkat çeken ve sevişmeyi 
meslek edinmiş on ya da daha fazla delikanlının katıldığı 
yemek davetlerine gidiyor, yemekten sonra, bütün gece 
boyunca davetlilerle teker teker yatıyor, delikanlıların 
hepsi yorgun düşünce de sıra onların uşaklarına geliyor, 
otuz kişi bile olsa, tümüyle çiftleşiyordu. Theodora çok 
güzel olduğu için Büyük İustinianos ona sınırsız bir aşkla 
vurulmuştu. Ama çekiciliğinin kaynağı güzelliğinden 
çok, şakacılığı, canlılığı ve neşesiydi. İustinianos gönlünü 
ebediyen kaptırmıştı. 
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