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Resimleyen: Yusuf Tansu Özel

Pergamon’un 
Kayıp Hazinesi

NESİBE ÇAKIR



NESIBE ÇAKIR
1967’de Simmern, Almanya’da doğdu. Mersin’de geçen 
okul yıllarından sonra, hayalini gerçekleştirdi ve İstanbul 
Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji okudu. Almanya’da 
Klasik Arkeoloji, Ön Asya Arkeolojisi ve Sanat Tarihi 
dallarında eğitimine devam etti. Çocukluğunda tatillerini 
geçirdiği kırsal ortamlar, doğaya ve hayvanlara olan ilgisini 
arttırdı. İlk fantastik tarihî roman kurgusunu Assos 
kazısında, öğrenciyken tasarladı. O hikâye hiçbir zaman 



kâğıda dökülmemiş olsa da, yıllar sonra başka serüvenler 
yazma sürecini başlattı. Müzelere, kütüphanelere ve eski 
haritalara ilgi duyan Nesibe Çakır, Mersin Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nde başladığı öğretim görevliliğine şu an 
Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde devam ediyor, 
eşi ve kızıyla birlikte Adana’da yaşıyor.
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Divina natura dedit agros,
ars humana aedificavit urbes.1

Tanrısal doğa topraklar verdi,
İnsan eli kentler inşa etti.

Varro, De Re Rustica, 3.1

Bu kitabı,
Pergamon’un kurucularına,

Pergamon’un ünlü kütüphanesi için 
bilim insanlarına,

Pergamon’un zamansız sanatı için 
sanatçılara ve zanaatkârlara,

Pergamon’un görkemli mimarisi için 
mimarlara,

Pergamon Asklepion Sağlık Merkezi için 
tıp ve sağlık çalışanlarına,

Pergamon’un arkeologlarına ve 
kazı ekibine ithaf ediyorum.

1 Çiğdem Dürüşken, Latince Güzel Sözler Antolojisi, Alfa Yayınları, 
Şubat 2015.
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Arete

Büyük evin arkasından geçen dar sokakta, ilk bakışta 
bir farklılık görünmüyordu. Arete devenin üstünde bi-
raz ilerledikten sonra, etrafın sabah trafiği için fazla 
tenha olduğunu fark etti. Tam önünde, yelken bezinden 
bir tentenin altında çalışan işçilerin sesleri geliyordu.

‘Son gelişimde burada değildi,’ diye düşünen Arete 
ıssız sokağın sol tarafı boyunca uzanan konağın pen-
ceresiz yüksek duvarı önünde devesini durdurdu. Hay-
van dizleri üstüne çökünce, o da hörgücün üstündeki 
eyerden aşağı zıpladı. Yuları hemen oradaki bodur ke-
çiboynuzu ağacına bağladı. Evin arka duvarında sar-
maşık dallarının gizlediği, bir insanın ancak yan yan 
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yürüyerek geçebileceği kadar dar aralık, gizli bir girişe 
çıkıyordu. Bu gizli arka geçidi genelde konağın köleleri, 
hizmetlileri ve evin görünmeden çıkmak veya girmek 
isteyen sahibesi kullanırdı.

Sağlam ama gösterişsiz tahta kapının kafa hizasın-
daki gözetleme deliğine gözünü dayayan Arete, demir 
tokmağı iki kez vurdu. Mutfaktan gelen tıngırtılara 
telaşlı fısıltılar karıştı. Yaklaşan ürkek ayak seslerini 
sert zemine bırakılan metal bir kovanınki takip etti. 
Ardından kilitte takılı zincir tıkırtıyla kurcalandı ama 
hemen açılmadı.

Arete gözünü delikten çekmeden, “Hanımın evde 
mi?” diyerek hafifçe gülümsedi.

Çapaklı, sabah mahmuru kara bir göz, kirpiklerini 
kırpıştırarak deliğin diğer tarafından bir anlığına baktı. 
Kapı açıldığında karşısında bulduğu kısa boylu genç, 
“Ben önce haber vereyim,” deyip iç avlu tarafına doğru 
uçarcasına fırladı.

“İyi, Crispina’ya siparişlerini getirdiğimi ilet o za-
man,” diye sadece kendisinin duyabileceği, teatral bir 
sesle söylendi Arete. “Kendi evime izin isteyerek gir-
mek, hem de bir yabancıdan! Yüksek Memur, Prokonsül 
Fabius’un, saygıdeğer eşi, Hanımefendi Crispina, acaba 
evime girebilir miyim?”

Yanaklarına dağılan kestane rengi saç tutamlarını 
topuzuna sıkıca tutturup, devesi Roksan’ın yanına dön-
dü. Sarkık alt dudağını iki yana kaydırarak geviş getiren 
deve sakin ve yumuşak bakışlarla onu süzünce, işaret-
parmağını uzattı.
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“Birazdan dönerim, bir yere ayrılma!”
Ahşap, deri ve kalın dokumadan yapılmış eyere bağlı 

sandığın meşin kayışlarını hızlıca gevşetti. Yere dikkatle 
indirdiği sandığı tek kulbundan yavaşça çekiştirerek 
duvardaki dar aradan yanlamasına geçti ve açık kapıdan 
içeri girdi.

Kendisini almaya gelen köleye iç avluda rastladı. Cid-
diye alınmadığını anlamışçasına kırık bir sesle sözcük-
lerin yarısını geveleyerek, “Hanımım yatak odasında, 
üst kattaki dairesinde sizi kabul edecek,” dedi.

Arete oralı bile olmadan doğruca merdivenlere yö-
neldi.

“Yolu biliyorum, bu sefer kendim giderim.”
Yukarı çıkarken, köle arkasından bir süre bakakaldı 

ama çabuk toparlanıp peşi sıra onu takip etti. Ne de olsa 
Crispina’nın Roma’dan beraberinde getirdiği hizmet-
li personel alayından biriydi. Bu evin yüzyıllar boyu 
Arete’nin atalarına ait olduğunu bilse de, her eşyanın, 
her köşenin hatıralarla dolu kaç yaşamı barındırdığını 
anlayamazdı.

Avluya bakan üst katın galerisinde yürürken, Arete 
sandığına sımsıkı sarıldı. Birkaç meraklı hizmetlinin 
aşağıdan onu seyretmesine aldırmadan, İyon başlıklı 
zarif mermer sütunların ardından kuşbakışı etrafı ince-
ledi. Alt katın duvar fresklerinde düzenli aralıklarla açı-
lan delikler dikkatini çekti. Avluyu çevreleyen andezit 
taşından sütunların arasına perdeler gerilmişti. Mozaik 
zeminin tam orta yerinde, dehşetle bakan bir tiyatro 
maskı tasviri altına özenle gizlenmiş sarnıç kapağı yana 








