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“Kurtarmak için kayıp ruhunu şehrin
Gizli, viran bir kapıdan giriyor
Erguvan kapısından
Başında erguvan tacı,
Erguvan giyinmiş,
Yaraları erguvan
Münkir bir keşişin gölgesinin ardından
Kutsal bilgeliğe doğru yürüyor”

Yüzler ce yıl önce bir ma nastırda, kut sal me tin le ri 
el       ya zı sıyla ço  ğalt mak tan gözle ri nin fe ri sönmüş Bi
zanslı bir ya zıcı ke ş i  şin ta rih le şa ka laş ması ya da ka de
re is yanı olan o bü yü lü di ze le rin pe şi ne takılıp ço cuk
ken ayrıl dığım şeh re, Er gu van Ka pı sı’nı ara   ma ya dön
müştüm.

Ba bam, ‘ayrıldığımız’ de ğil, ‘sürüldüğümüz’ şe hir der
     di: “Ger    çek va tanımız, ata larımızın top rağı. On lar gel     di
ğin de biz 2000 yıldır ora   daydık.” 

On lar, Fa tih Sul tan Meh med’in ge mi le ri ni ka ra dan 
yü rü te rek Ha   liç’e in dir di ği ni ve Bi zans’ı yer le bir ede rek 
Türk’ün rü ya sını ger   çek leş tir di ği ni ta rih ders le rin de bi
raz kor ku, da ha çok hay ran lık  la öğren di ği miz Müslüman 
Türk   ler di; ba bamın müş te  ri le ri, an ne   min dost ları, kom

I
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şu la rı mız, ço cuk luk ar ka daş la rım, okul, Ada, ma   hal le 
ar   ka daş larım.

Ka raköy Rıhtımı’ndan, küçük ai le mi zi Ye ni Dün ya’ 
ya gö  tü re cek İngi liz bandıralı ge mi ye bin di ği miz de on 
dört yaşındaydım. Yaz so   nuy du. An nem, si yah saç larının 
ve si yah gözle ri nin la ci ver de ça lan pırıltılarını yansıtan 
be yaz ke ten bir el bi se giy miş ti. Bir yan dan kü  peş te ye 
tırman ma ya çalışan küçük Ma ri ana’yı zap  t et me ye ça
ba lar  ken bir yan  dan rıhtımda ka lan İre ne Ha la’y la Di
mit ri Am ca’ya el sal  lıyor du. Be yaz fi le dan tel el di ven li 
za rif eli nin tüm par mak la rın da, el di ve nin üze ri ne takıl
mış ya kut, el mas, züm rüt ve ye şim taşından yü zükler 
parlıyor du. Ba bam, ko yu renk şık ke ten ce ke ti nin sol 
ce  bin den hiç ek sik et me di ği be yaz ipek men di liy le göz
lüğünün cam  larını si ler gi bi yapıp gözle ri ni si li yor du. 
İre ne Ha la’nın da elin de kâh bur nu na, kâh gözle ri ne gö
tür dü ğü pem be bir men dil vardı. Va  pur iki kısa bir uzun 
düdük çalıp da de mir alırken içi min ezil di ği  ni, gözle ri
min bu ğu landığını hatır lı yo  rum. Bıyıkları henüz ter le
me  ye baş lamış bir ye ni yet me ayrıl dı ğı kent te ardında 
ne ler bırakır, için  de ne ler taşır? Han gi lez zet ler, han gi 
ko ku lar, han gi renk ler, han   gi anı lar? 

İstan bul; ren de len miş tah ta yon gası, re çi ne, ci la, öd 
ağacı, ta va  da balık, yo sun, ya se min ko ku suy du. Büyüka
da’ nın sarı pon   pon gül le ri, mi mo za ları ve ya se min le ri, 
Bey ler be yi Ko ru su’ nun er  gu van  ları, Ar na vutköy sırtları
nın ko ku lu pem be çi lek le riy di. Tak sim’ den Teş vi ki ye’ye 
kal kan dol muş lar, Ka palıçar şı’nın loş se rin li ği, Sul  ta nah
met köfte ci si nin iş tah açan du manı, Çi çek Pa sajı’nın 
mid ye ta va, ko ko reç, bi ra, bi raz da he la ka rı şımı ko ku su; 
bir de sarı uzun saç lı, ka barık etek li bir küçük kı za, 
açıkla na ma mış ço cuk luk aş kının bu ruk anısıydı...

Ame ri ka’ya uçak la de ğil de ge miy le git me mi zin ne
de ni, ya nı mız    da ki sayısını unut tu ğum ba vul lar ve ba
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bamın güm rükler de açıl   ma masını sağ la mak için güm rük
çü ler den ge mi per so ne li ne ka dar çok yüklü bah şiş ler 
ver di ği ni an lat tığı o ağır sandık ol malıydı. Bir kısım eş
yayı, de ğer li ki tap  ları, hat  ta giy si le ri mi zin bir bö lü mü nü 
İre ne Ha la ma bırakmış tık. Ama her ke sin ay rılmak is  te
me di ği eş   ya ları vardı: An  ne min Pa ris’in ünlü mo da cı la
rından alınmış çe şit çe   şit giy si le ri, man to ları, kürkle ri, 
in  ci ve pa yet ler le iş len miş, sa de ce du vağının dört ki lo 
gel  di ği ni övü ne rek an lattığı ge lin li ği, se def kak   malı mü
cev her ku tu su, in ce oy ma an ti ka di kiş ku tu su, Li moj 
por     se le ni ye mek takımı, Çin va zo ları, de ğer li bib lo ları; 
ba bamın bir ba   vul do lu su ev rakı ve ta mamının sa de ce 
ken di sin de ol masıyla övün  düğü 1897 baskısı yir mi dört 
cilt lik Yu nan kla sik le ri an to lo ji si, ay rıca şap ka ku tu ları, 
bir va  liz do lu su ai le fo toğ rafı ve çer çe ve le rin  den söküle
rek en büyük ba vul ların altına özen le sak la nan, ara la rın
da Şe ker Ah med Pa şa’nın, Ay va zovs ki’nin, Fa us to Zo na
ro’nun eser   le  ri nin ve son ra dan sah te ol du ğu nu öğren di
ği miz bir Ma tis se’in de bu  lun du ğu çok de ğer li tab lo lar; 
Ma ri ana ile be  nim oyun cak  larımız, giy  si le ri miz, in ce cik 
ipek Acem halı ları, Hint sec ca de le ri, içi dol du rul muş bir 
ta vusku şu, yi ne ba  vul la rın altına, giy si le rin ara sına yer
leş  ti ril miş Bi zans mo za ik le ri par ça ları, kazılar dan çıkmış 
be ze li top  rak kap lar, mer mer hey kel cik ler ve da ha bir 
sürü eş ya: ço cuk gö zü mün o za man tü mü nü fark ede
me di ği, ama an ne min mü cev her le  ri ni sat ma ya bi le ge
rek kal ma dan, alıştığımız ya şam dü ze yi ni Ame  ri ka’da da 
sürdürme mi ze ola nak sağ la yan de ğer li mal  lar.

Ba bam, ai le den an ti kacıydı. Büyüka da’da ki köşkün, 
Ni  şan ta şı’n  da ki evin her yanı an ti ka eş ya do luy du. Ba
zen, eve ge tir di ği bir par  ça ya an nem el ko yar, “Bu nu 
as la sattırmam,” der di. Kısa boy lu, tık naz, çıplak ka falı, 
bi  raz da yaşlıca ba bam, genç ve güzel karısına sev  gi si ni 
pa ha bi çil mez an ti ka ları onun o küçük ayak larının altına 
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se  re rek göster me ye çalışırdı. Ku le di bi bit pa zarında ki ona
rım atöl ye  si ni ve de po yu, Ka palıçarşı’da ki an ti kacı dük
kâ nını hatırlıyo rum. Ba bam, işe alışmam için okul lar 
ta til ol duk tan son ra haf ta da bir  kaç gün dükkânda ya da 
bit pa zarında ki atölye de çalışmamı is ter  di. Per şem be le ri 
Ku le di bi gü nüydü. Bit pa zarı nın, için de ba rın dır dığı giz li 
zen gin lik le ri ve gü zel lik le ri ele ver  me yen der me çat ma 
ka pısından içe ri da lar dım. Ba ba mın, Ana do lu’nun dört 
bir yanından es ki eser ka çak çı ların dan top ladığı de ğer li 
par ça ları sak la mak için  de kul lan dığı mo bil ya onarım 
atölye si küçük av lu nun sol köşe sin  dey di. İko na lar, mo
za ik ler, Tro ya’dan, Efes’ ten, adını bil me di ğim bir  çok ören 
ye rin den ve ta bii İstan bul’dan çıkarılmış es ki kap ka   cak, 
kan dil ler, mer mer lev ha lar, hey kel ler, onarıla cak es ki ah
şap eş  ya nın yığılı ol du ğu de po bölümünün ar ka sın da ki 
gi ri şi giz li, ka pı sı hep ki lit li oda da du rur du. 

Anah tarının sa de ce ba bam da ol du ğu nu sandığım o 
oda nın sır la rını keş fet ti ğim de on iki yaşındaydım. Kültür 
ko lu ça lışma sı yü zün den okul dan geç çıktığım bir gün, 
ba bamın Ana do lu’ dan mal top  la ma ya git ti ği ni unu tup 
eve bir lik te döne bil mek için Ku le di bi’ ne uğ ramıştım. 
Orayı se ver dim; ci la ve ah şap ko ku su nu, ça lışırken tür
kü söyle yen us ta ları, ben den bi raz iri ce çırak ları, özel  lik
le de re sim  le ri, tab lo ları, iko na ları... Pay dos sa ati henüz 
gel me miş ti, ama ta  laş to zu ve ci la ko ku su nu ha fif let mek 
için kışın bi le yarı açık tu tu  lan dış kapı ka palıydı. İçer
den –ne iş çi le rin türküle ri, ne çe kiç, ne ren  de, ne de çay 
bar dak larında dönen me tal kaşıkların se si– ta nı dık bil dik 
hiç bir ses gel mi yor du. Ak şamın er ken in di ği kış günle
rin  den bi riy di, or talık ka rar ma ya baş la mıştı, çev re ten
haydı. Dük kân  ların ço ğu ka panmıştı, ama ba   bam ora da 
ol sun ol masın, bi zim atöl ye hep geç pay dos eder di. Yo
lun da git me yen bir şey ler ol du ğu duy  gu su na ka pıl  dım. 
Yüre ğim de ha fif bir çar pın tıyla kapıyı zor la ma  y a ka    rar 
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ver dim. Bütün gücümle da yanınca, iyi ka pan mamış ka  
n at lı kapı açıldı. İçer si yarı ka ranlıktı, kim se ler yok tu. 
Önü ne ge  çe me  di ğim ga rip bir dürtüyle, par mak la rımın 
ucu   na ba sa rak, giz li oda nın gi ri şi ni sak la yan an ti ka do la
ba yö  nel dim. Do lap ya na itil miş  ti, do labın ar kasında ki 
sürgülü ka pı bir kaç par mak aralıktı. Çıt çı kar ma ma ya 
gay ret ede rek ara lıktan içe ri baktım. De mir par mak lık lı 
buz lu cam dan sı zan günün son ışıklarının ala caka ran
lığında, es  ki bir di va nın üze rin de çırılçıplak ya tan kadını 
ve onun üze ri ne eğil  miş adamı gördüm. Kadın, iko na lar
dan, an ti ka bib lo lar dan, hey  kel ler den ve bütün tab lo lar
dan da ha büyüle yi ci, da ha güzel di. Oda nın ka ranlığa 
va ran loş lu ğun da vücu du da ha bir be yaz par lı yor  du. Bir 
an, kısacık bir an, ba  bamın ye ni bul   du ğu an ti ka bir mer
mer hey kel sandım, son ra an ne mi tanıdım. İnli yor, mer
mer kal ça la rını kıpırdatıyor ve, “Da   ha, da ha de ri ne,” di ye 
üstünde ki ada ma yal  varıyor du. Bü yülen miş  tim, kork
muş  tum, içim bir tu haf ol muş tu. Adamın, “Oro  s    pum, 
kal  tağım be nim, ko can ola cak ib ne de ri ne so  ka mıyor 
mu?” de di ği ni duy dum. Sey ret mek is ti yor dum, ama bir
den mi dem bu landı, ku sa cak gi bi ol dum. Elim le ağzımı 
ka  pattım, par  mak larımın ucu na ba sa rak ken di mi ses siz
ce dışarı at ma ya ça lış tım. Kapıdan çıkar ken bir va zo yu 
de vir dim. Dışarı çıkar çıkmaz kus  tum, son ra de li gi bi 
koş ma ya baş ladım. Yük sekkaldı rım’ı ne fes ne  fe se tırma
nıp Tünel’e çıktım, ha re ke te ha zırla nan tram va ya at la d
ım. Bütün vücu dum yanıyor du, ka fa mın için de do la nan 
bir yılan bo  ğazım dan ge çip mi de me ini yor, içi mi kazı
yor, ye ni den ağzıma yük  se li yor du. Yi ne ku sa cak gi bi 
olup tram vay dan ilk du rak ta in dim, eve ko  şa rak dön
düm. Ka pı yı açan hiz met çi kıza okul da has ta lan  dı ğı mı 
söyle dim. Üze rim de okul giy si le riy le ya ta ğa gi rip yor
ganı ba  şıma çek tim. An ne min çıplak vücu du, ba bamın 
dükkânında o gü  ne ka dar gör dü ğüm en güzel hey kel di 
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ve üze ri ne abanmış ada ma doğ ru kaldır dığı, tu haf bir iç 
ışıkla aydınlanmış yüzü, gör dü ğüm bütün Mer yem tas
vir le rin den da ha kut sal, da ha an lamlıydı. 

An ne mi, an ti kacı de po su nun giz li odasında, ba ba
mın da göz de  si olan o Hem şin li ye şil gözlü, yakışıklı 
in    ce ma ran goz us tasıyla çı rılçıplak se vi şir ken ya ka la ma
mış ol saydım, yıllar son ra İstan bul’a Er gu van Kapısı’nı 
ara  ma ya da gel mez dim sanırım. Anılar, olay  lar ve duy
gu lar arasında ki ilk ba kışta kav ra na ma yan, an lam sız gö
rü nen de rin bağ lar, ço cuk lu ğu mu zun pus lu anı larının 
bi  lin çal tı mız da ya rattığı kar   maşık dünya, özgür seç me
miz sandığımız önbe lir  len me ler... Tas vir le rin de rin, gi
zem li bakışlarından ve hey kel le rin arasına bir mer mer 
Venüs gi bi uzanmış an ne min çıplak vü cu dun  dan Bi zans 
sa natına, ta ri hi eser ka çakçılığından bes le nen ba ba mes
 le ği nin red din den Bi zan to lo ji ye uza nan ha yat çiz gi min 
be ni ge  tir di ği yer, Er gu van Kapısı ol du.

Bi zan ti on’un sur larından İus ti ni anos du var larına, 
Kons     tan ti no  po lis’in bütün sur larının bütün kapılarını tek 
tek bi li rim. Ders ve  rir ken, sık sık ‘Ne ye ya rar bütün bun
lar, ne den bun lar la uğ ra şı yo  rum? Ha di be nim ken dim ce 
ne den le rim, sap lantılarım var di ye lim, ya şu genç ler, 
2000’le re doğ   ru gi den dünya da Kons tan ti no po lis’in ka
pılarını öğre ne cek ler de ne ola cak?’ di ye dü şün dü ğüm 
ol muş  tur. Yi ne de yaptığım iş ten zevk alıyor dum. Ta  rih
le ne me yen bir iko na nın ne re de, ne za man yapıldığını 
bul mak tan, o za  ma na ka dar gün ışığına çıkmamış bir 
mo    za iğin ilk in ce le me si ni yap mak tan, umul  madık bir 
yer  de ye ni bir el yaz masına ula şıp ger çek ler den çok ef  sa
ne ler den ya ratılmış bir ta ri hi ay dın lat mak umu duy la 
gün  ler ce ça lışmak tan ne re dey se cin sel haz alıyor, do yum 
sağlıyor dum. New York’ ta sa nat ta ri hi okur ken tanışıp 
henüz öğren ciy ken ev len di ğim Ame  ri kalı ka rım, il gi siz
li ğim den yakın dı ğı bir gün, “İko na ların ve el   yaz ma larınla 



1717

se viş mek ten ba na ayıra cak ne za manın ne de gücün ka
lıyor,” de miş ti. Bir kaç yıl son ra da bir İtal yan’a âşık olup 
git ti za ten. Sanırım haklıydı. 

Cin sel li ğin ha yatımda önem li bir ye ri ol madı. Sağlıklı 
bi ri yim  dir, ama de li kanlılığımdan be ri, aklı fik ri kamı
şında olan bir adam de  ğil dim. İlk ıslak rüya larımı gördü
ğümden bu ya na, cin sel ar zu la r ı mın ka bar masını ve bo
şal mamı sağ la yan tek görüntü, an ne min giz  li odanın loş 
lu ğun da par la yan vücu du ve, “De ri ne, da ha de ri ne,” di   ye 
in le me siy di. Ço cuk ken bun dan o ka dar utanç du yardım 
ki, bir ke  re sin de, sa ba ha karşı yi ne aynı rüyayı görüp bo
şaldığımda gü na hın so rum lu su saydığım or ga nımı kö
kün den kes  mek is te miş tim. 

Bel ki de yaptığım işi bu yüzden se vi yor dum. Geç
mi şin de rin lik   le ri nin sak ladığı sırları bir köşe sin den ay
dın lat mak, gü nah  la rım  dan arınma duy gu su ve ri yor du. 
Ten sel lik ten ve ar zu lar dan uzak iko na lar da, tut ku ların 
sım  sıkı kalıplar için de bastı rıldığı din  sel me tin ler de, bağ
lı ol madığım bir inan cın şi ir le rin de hu zur bu lu yor  dum. 
Son ra bir gün, bir araştırma için git ti ğim İsken de ri ye’de, 
ye  ni ke sil miş hay van ların kan larının yer le re aktığı ve sa
ka tatın de mir çen gel le re asıl dığı leş ve kan ko kan et p  a
  za  rında ki allı pul lu dan söz el bi se le ri, hok ka baz giy si le ri, 
tef ler, çe şit li çalgılar ve Do ğu’ nun binbir gi ze mi nin ko
ku   larını tüttüren bu hur dan lar sa tan ga rip dük kânın giz
li oda larından bi rin de yer le re yığılmış es ki ki tap lar ara
sında ki Bi zans el yaz ma ları nı karıştırırken, o şi iri bul dum. 
Ben zer me tin le rin ak si ne, Bi zans’ta ko nu şu lan gün  de lik 
di le yakın bir Yu  nan ca ile yazıl mış tı. Büyük ola    sı lıkla, 
Bi zans ede bi yatının en öz gün yapıtları olan ‘Aziz  le rin 
Ya şamöyküle ri’nden bi  ri ne ait ana met nin ara   sına, san ki 
giz li ce so kul muş tu, san ki bir şaşırtma ca, bir tu zak, bin
ler ce yıl son rasına gönde ril miş giz li ve gi zem li bir ile tiy
di. Şii  rin di li, bi çe mi, içe ri ği, hat ta el yazısı, parşömen 
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yap rağında ki ana me tin den farklıydı, kalıpla ra uy mu yor
du. Kalıpçı, bi çim  ci, tek rar cı Bi zans ede bi yatında o za
ma na ka dar ben ze ri ne rast la ma dı ğım ger  çek bir şi ir di. 
Yazı tu haftı; büyük yu var lak harf ler den küçük harf  le re 
ge çil di ği ilk döne min ürü nü ol malıydı. İlk iki di ze den 
son ra sını tam oku yamıyor, ke li me si ke li me si ne çö ze  mi
yor dum, ama eri şe me di ğim bir giz barındırdığını se ze bi
li yor dum. Dum bar ton Oaks’ ta, Bi zans’ ta iko na sa natı 
üze ri ne çalışır ken es ki dil ler pro fe sö rümü zün, “Sa nat 
ta  ri hi araştırma larında, he le de di li çöz mek  te, sez  gi her  
şe yin başında ge lir,” de di ği ni anımsadım. Sez   gi le rim ba 
na, bu şii rin gi ze mi ni çözme nin sa de ce aka   de mik ba    şa
rılarımı de ğil, ha yatımı da de rin den et ki le ye ce ği ni söy
lü yor du. Bel ki de gün ler  dir sıcak, pis ko ku lu, toz lu, 
kas   vet li ar şiv oda larında, il kel ko şul lar  da sür  dürdüğüm 
ça   lış manın is te di ğim gi bi iler le me me si, İsken de  ri ye’nin 
bu   naltıcı sı ca ğı, Dur rell’ın İskenderiyeDörtlüsü’nün ef
sa   ne vi şeh ri nin ken di çökün tü le  ri nin ve çöp dağ larının 
al  tında usul usul, umut suz ca çürüme si nin, can çe kiş me
si nin tanığı ol mak tan duy   du ğum ke der di be ni böyle 
ga rip duy gu la ra sürükle yen. Ne olur   sa ol sun, ‘Giz li, vi
ran bir kapıdan gi ri yor: Er gu van Kapısı’ndan’ di   ze si ni 
çözdüğüm an da, şii rin pe şi ne takılıp o kapıyı ara ma ya 
çı       ka   cağımı an lamıştım.

İsken de ri ye’nin her mev sim to za bu lanmış ar ka so
kak la rın da ku ru lan, çöpler le in san ların bir bi ri ne karıştı
ğı, uyuz köpek le rin yer   le re saçılmış balık ve ka saplık 
hay van artıklarını ya ladığı, kurt  lan mış ya ra ya ben ze yen 
pa zar larından bi ri ne açılan dük kâ nın ad re  si ni kütüpha
ne de ki be yaz maş lahlı dil siz adam, –yok sa dil siz tak li  di 
mi yapıyor du?– bol bah şiş karşılığında ver miş ti. Şim  di 
dü şü nü yo  rum da, ben ona bir şey sor mamıştım. Ça lış  tı
 ğım ma sa ya yak laş mış, üze rin de kötü bir İngi liz ce’y le ve 
oku naksız harf ler le, ‘El yaz ma   larıyla il gi le ni yor sanız iyi 
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ad res le rim var’ yazılı bir pu su layı önü  me bırakmıştı. 
“Evet, il gi le ni yo rum,” de dim. ‘Mo re mo ney’ di ye yazdı 
kâ  ğıdın üstüne. Ka bul an lamında başımı sal ladım, “Ta
mam,” de dim. Eli nin bir işa re tiy le ken di si ni iz le me mi 
is te di. Kü tüp  ha ne nin bu bölümü he nüz ye ni bi na ya ta
şınma mıştı. Kötü ko kan, sıcak ve ha vasız ko ri dor lar dan 
geç tik, bir av lu ya çıktık. “Bah şiş, bah şiş,” di ye rek eli ni 
uzat tı. Avu cu na iki do lar koy dum, pa zar lı  ğın böyle bağ
lan ma  ya cağını, bu nun bir baş langıç ol du ğu nu bi li yor  
dum, ama tadını çıkar mak is ti yor dum. ‘Bah şiş, bah şiş’, 
iki do lar da   ha; ‘bah şiş, bah şiş’ bir on do lar da ha... “Ta
mam,” de dim ka rarlı bir ses le. Yüzüme umut lu ve so ran 
ba kışlar la baktı. “Ta mam,” de dim ye ni den. Ce bin den 
çıkardığı bir kâğıda önce İngi liz ce, son ra Arap harf le riy le 
bir ad res yazdı. Ga rip ve ürkünç ses ler çıka ra rak ace   mi 
bir kro ki çiz me ye çalıştı, son ra ayak larını ha va ya dik miş, 
bo ğa  zı ke sil miş bir hay van, bel ki de bir öküz res mi yap
tı. ‘İman’ı gör’ yaz  dı altına.

Kro ki kötü çi zil miş ti, ama doğ ruy du, be ni he de fi me 
ulaş  tırdı. Et pa zarını ko lay bul dum, El Rak kas’ı da. Bir 
Ba tılı, he le de Or yan ta   lizm rüzgârlarına kapılmış bir 
Ame ri ka lı için eşi bu lun maz bir dük  kândı bu rası. Mı 
sır’da ge çen bir film se ti için ha zırlanmışçasına ya   pay, 
‘İşte İsken de ri ye’ de dir te cek ka dar ger çek ti. İçer si sol
gun sa  rı ışıklar la yarı ay dınlatılmıştı, sıcak de ğil di, ama 
ha vasız ve bo ğu   cuy du. Ön ce kim se yok sandım, gel  di ği
mi ha  ber ver mek için yer   de ki bir te fi alıp sal ladım. Dar 
ve uzun oda nın en so nun da, oy ma  lı bir yazıha ne nin ar
kasında uyuk la yan genç adam başını is te me   ye is te me ye 
kaldırıp ne is te di ği mi sor du. Elim de ki kro ki yi bur nu   n a 
tu ta rak, “İman’ı görmek is ti yo rum,” de dim İngi liz ce. İl 
gi siz ve uyu şuk tavrını hiç boz ma dan pe şin den gel mem 
için işa ret et ti. Ya zıha ne nin he men ar kasında ilk ba kışta 
görülme yen bir kapıya do  kun du. Kapı ken di li ğin den 
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açıldı, bel ki de şif re liy di. Kapıdan içe   ri süzül düm. Bu
rası, dük kâ nın gi ri şi nin ak si ne aydınlık ve se rin  di. Du
var lar  da ki raf lar da ve yer de kâğıtlar, ki tap lar, cilt ler, re
sim  ler, pa pi rüsler, bib lo lar vardı. İman ol ma sı ge re ken 
adam, ka fam  da can landır dı ğı mın ak si ne genç ve boy lu 
pos lu bir si ya hiy di, Yu  karı Mısır’da ki Su dan asıllıla ra, 
Nüb yelile re ben zi yor du, İngi liz ce  si de hiç fe na de ğil di. 
Bi zans döne mi el yaz ma ları aradığımı, is  te di  ğim ori ji nal 
me tin le ri bu lur sam iyi pa ra ve re bi le ce ği mi söyle dim. 
Mı     sır’da pa zarlığa baş la ma dan önce iyi pa ra ve re ce ği ni 
söyle me nin bü  yük ha ta ol du ğu nu bi li yor dum, ama ağ
zımdan çıkmıştı bir ke re. İman, odanın köşe sin de ki do
labı ha fif çe it ti ve ardında kay bol du. Bel  li be lir siz bir şey 
hatırladım, ürper dim, ha fif bir mi de bu lantısı his  set tim. 
Ba bamın atölye sin de ki giz li oda ya açılan sürme kapı da 
tıp kı böyle raflı bir do labın ar ka sın daydı. Bir den bu ra
dan kaçıp git mek is te dim. Dükkânın bir bi ri ne açılan 
son  suz giz li oda lar dan oluş  tu ğu sanısına kapıl dım. Her 
oda da, an nem genç âşığıyla se vi şi yor  du san ki. Bu oda ya 
gir  di ğim kapı tam karşımda ol malıydı, ama dört yan da 
raf  lar var dı, kapı se çil mi yor du. Bo ğazıma bir yum ru tı
kan dı. Dil siz ada  mın tu zağına düşmüştüm. Pa ralı ol du
ğum iz le ni mi ya rat mış  tım üstüne üst lük. Ne bu da lalık! 
Hem de İs ken de ri ye gi  bi bir yer  de! Pa nik le miş bir hal de 
ne ya pa ca ğı mı düşünürken, si ya  hi adamın çıktığı kapı, 
da ha doğ ru su do  lap ye ni den açıldı ve İman, altına te ker
lek li bir düze nek yer leş ti ril miş ağır görünümlü bir san
dığı ite rek, aynı cid di su rat la oda ya gir di. Er gu van Ka pısı 
ök se si nin o sandıkta ol du ğu nu henüz bil mi yor dum, son
ra  ki gün ler  de, önü me se ri len el yaz ma larını in ce ler ken 
öğ    re ne cek tim.

Ti tiz ve sabırlı bir araştırmacıyımdır, Bi zans uz man
la rının or tak kanısına göre, ge le cek va at eden par lak bir 
bi lim a damı. Ama bu de fa sabırlı dav ra na madım; baş
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ladığım araş tırmayı ya rıda ke sip çan  tam da İman’dan bir 
ser vet öde ye rek aldığım el yaz ma larıy la, prog  ramımda 
olan Ka hi re’ye ve Ki ev’e hiç uğ ra ma dan, ale la ce le Ame
 ri ka’ya döndüm. Bazı bürok ra tik so run la rı çözmem, araş
tırma ko  nu mu ve ye   ri ni de ğiş tir di ği mi bil dir mem, ge  rek
li izin le ri al mam ge  re  ki yor du. Va kit kay bet me den Was h
ing ton’a uç tum; ora  dan İs tan  bul’a, ço cuk lu ğu mun şeh  ri
ne dönüp Er gu van Ka pı sı’nı ara ya cak tım.

* * *

Ni sanın son günle riy di. Av ru pa’nın büyük kent le
rin de ki ben  zer  le ri ni hiç arat ma yan Ye şilköy Ha va li ma
nı’ndan, ra  hatına ve bo  ğa zına ol du ğu ka dar za ra fe te de 
düşkün bir Fransız ar ka da şı mın tav  si ye et ti ği ote le git
mek üze re tak si ye bin dim. “Tam sa na göre bir yer  de, Bi
zans’ın kal bin de, Sul  ta nah met’te, üste lik de inan ba na 
gör düğüm en iyi otel ler den bi ri,” de miş ti.

Sul ta nah met, ço cuk lu ğum da iyi bil di ğim bir semt
ti. Ba ba mın K  a  palıçarşı’da ki an ti kacı dükkânına her gi
di şim de, he le ha va gü zel  se, Aya sof ya’nın, Sul ta nah met 
Ca mii’ nin, Aya İri ni’ nin, Top kapı Sa  rayı’nın, Ye re ba tan’ 
ın, Bin bir di rek Sarnıcı’nın, da ha ni ce gör kem  li yıkıntı
nın, on ca bü yü lü adın, Hıris ti yan Bi zans’la Müs lüman 
İs tan bul’un bütün büyük ef sa ne le ri nin bi ra ra da ya şadığı 
Sul ta nah met’e de uğ rardım. Üste lik yo lun üs tün de, ev
de ki aşçı nın köfte le rin  de as la aynı tadı bu la madığım 
Sul  ta nah   met köfte ci siy le, ka zan   di  bi nin üstüne iki por si
yon kay mak lı don dur ma koy dur du  ğum mu  hal le bi ci de 
vardı. 

Tak si ye bin diğimde ‘Eis tin po lin’ di ye ge çir dim 
içim den. Kons tan  ti no po lis’in muh te şem sur larının ka pı
la  rına ge  lip yol so ran la ra, köy lüler ya da as ker ler şeh ri 
gös te re rek ‘eis tin po lin – şeh re doğ ru’ der  ler di. Tak si 
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şoförüne ‘eis tin po  lin’ de sem ne olur? He ye can lıy dım, 
ne şe liy dim, içim den mu zip lik ler yap mak ge  çi yor du. Yi
ne de cid  di bir tavırla Sul ta nah met’e git mek is te di ği mi 
söy le dim. Son ra epey  ce ge ri le miş Türkçem le, müm kün
se Altın Ka pı’dan geç mek is te  di ği mi ek le dim. Saç ma
ladığımı, şoför şaş kından çok il gi siz bir ses  le “Ne kapısı?” 
di ye sor du ğun da fark et tim. Yi ne de elim de ki şe hir pla
nına ve es ki Bi zans ha ri tasına ba ka rak, yo lu ta rif et me ye 
ça lış tım. Güney batıda, Mar ma ra De ni zi ’ne ya kın ilk sur 
kapısı ol du ğu  nu söyle dim. “Altın Kapı artık yok ta bii, 
bi li yo rum. Ama Ye di ku le’ n in ora da kalıntı ları var dır. 
Ora lar dan sur içi ne mut la ka bir ge çit ol  malı.” 

Por ta Au rea: Herbir döne mi ni, kaç ke re yıkılıp kaç 
ke re da ha gör kem li, da ha par lak, da ha deb de be li ola rak 
ye ni den in şa edil di ği ni, her dönem de ki ölçüle ri ni, hey
kel le ri ni, be ze me le ri ni ez be re bil di  ğim za fer kapısı. Do
ğu’yu Batı’ya bir leş ti ren Via Eg na tia Al tın Ka pı’da baş lar, 
şe hir sur larının dışına, Trak ya’ya, ora  dan da, kim bi lir bel
ki de ta Ro ma’ya uzanırdı. Fe tih ler den za fer le dönen im
 pa ra  tor lar, sırtlarında er gu va ni kaf tan ları ve pa ha bi çil
mez taç ları; al tın üzen gi li er gu van eyer li be yaz at ları nın 
üze rin de o ka pının önün de muh te şem tören ler le karşı la
nır, or du lar o kapıdan uğur la nır dı. Halk ken di ko nuş tu ğu 
dil de Kri sai Pi lai der di o za fer kapısına. İlk bi lim sel ba
şarımı, kapının I. The odo si us de ğil, II. The o do si us’un 
za        fer le ri ne adandığı te zi ni sa vu na rak ka zanmıştım. Te zi
min doğ  ru olup ol madığından hâlâ emin de ği lim. Ko nu 
Bi zans ol du mu, hiç  bir şey den tam emin ola mazsınız. 

“Ye ri an ladım ga li ba, Ye di ku le kapısı ci varı ol sa ge
rek. Ama ora  dan ara bay la ge çe me yiz abi, Sa hil Yo lu’n
dan gi der ken sa na gös te  ri rim uzak tan,” de di şoför. Son ra 
çev re de ki sıkışık tra fi ğe al dır ma  dan ka fasını ar ka ya dön
dürüp, “Ne re li sin abi?” di ye sor   du. Ga rip Türkçe mi me
rak et miş ol ma lıydı.



23



24


