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Sek se nin ci do ğum gü nü için İgor Stra vins ki’ye
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CEP HE
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Ah! – La gon do la, gon do la! – Oo! – Gra zie! – Ne ya pıp ya pıp Ve ne dik’ten çok hoş bir 
ar ma ğan gö tür me li yim ona; şöy le bir ger dan lık ho şu na gi der mi der si niz? – Evet, bu 
o! Ger çek ten de o! Bu ra da da her ke se rast lı yor in san! – Gar son! Gar son! Ca me ri ere! 
Bi raz buz lüt fen! – Oo! – Ya siz ne re de ka lı yor su nuz? Çok sı kın tı çek me di niz uma rım!

Sı ra ke mer le rin al tın da in san lar, vit rin le re ba kan in san lar, ge ri dö nen, du
rak sa yan, bir bi ri ne so ru lar so ran, ge ri ge len, göl ge den gü ne şe göl ge ye gü
ne şe göl ge ye ge çen in san lar; er kek le rin açık renk pan to lon la rı, ka dın la rın 
se rin en ta ri le ri, göz lük ler, ka ra ya da ma vi, yu var lak, dört kö şe, ke le bek  
bi çi mi, yal dız lı, ya lan cı taş lar la süs lü göz lük ler, şap ka lar, ba şör tü le ri, de
kol te ler, yüz bo ya la rı.

                
Şu pı rıl pı rıl tır nak lı elin iki par ma ğı ara sın dan ha yal 
me yal gö rü nen bir iki sü tun.

Kah ve ma sa la rın da otur muş, çe şit li or kest ra la rın bir bi ri ni ya nıt la yan 
vals le ri ni, tan go la rı nı din le yen in san lar, her dil den ga ze te le ri ni açan, 
pos ta kart la rı nı yaz mak ya da fo toğ raf ma ki ne le ri ne film koy mak için 
eği len, fin can la rın da ki şe ke ri ka rış tı ran, ka mış la rı nı kâ ğıt kı lı fın dan sı
yı ran, kı la vuz ki tap la rı nı ka rış tı ran, li ret le ri ni sa yan, bir bi ri ni göz le yen, 
bir bi ri ne se yir lik gö rün tü oluş tu ran, bir bi ri nin omzu üs tün den bir bi ri ne 
ba kan in san lar.
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İki mey ve su yu bar da ğı ara sın dan gö rü nü ve ren bir 
kub be.

Sel gi bi akan in san lar, olu şan ve da ğı lan kü me ler, ka la ba lık ta ken di ne 
yol açan ace le ci ler, bir yer bu lup te ri ni si le rek yı ğı lan, yel pa ze le nen, gev
şe yen, gü lüm se yen, ba cak la rı nı uza tan yor gun lar, es ki bir ta nı dı ğın eli ni 
sık mak için se yir ten, onu da vet edip sa tın al dık la rı ve keş fet tik le riy le 
bö bür le nen ler.

– Ah! – Ba yım! Ba yım! Gü zel bir fo toğ raf is ter miy di niz? – Go ri zia ote lin de bir oda bul-
duk. – Şu üçün cü raf ta du ran, bi raz ya nar dö ner ma vi in ci ler den ya pıl ma ger dan lı ğa ba-
kın, ha yır, o de ğil, az öte de ki! – Ger çek ten ona ya kı şır mı di yor su nuz; siz ce be ğe nir mi bu nu? –

Bü tün bun la rın uğul tu su, adım la rın gü rül tü sü, ça lın ma dık la rı za man 
bir bi ri ne de ğen çal gı la rın çı kar dı ğı ses ler, su yun ve va pur la rın uzak 
gü rül tü sü, bar dak la rın şan gır tı sı, fla ma la rın şak la ma sı, ku maş la rın hı
şır tı sı, dö şe me taş la rı üs tün den çe ki len is kem le le rin, me tal ma sa la rın 
gı cır tı sı.

Uçu şan iki gü ver cin ka na dı ara sın da, al tın ve kur şun dan 
kü çük bir çan ku le si.
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Ve bü tün çığ lık lar, bu de vi ni me, bu ka la ba lık çal kan tı sı na, bu ya vaş bur
gaç lan ma ya  ka pı lıp gi den tüm ko nuş ma lar, ara da ya ka la nan, gi den, ge len, 
yak la şan, dö nen ve yok olan, yük se len, gö mü len, bir bi ri nin için den ge çen, 
bir bi ri ni ke sen, bü tün dil ler den ko nuş ma kı rın tı la rı, gür le me ler, ka lın tı lar, 
üs te çı kan, art ar da ge len, ka non la ra, yı ğı şım la ra, çev rim le re dö nü şen ses 
ör ge le ri.

– Ya nıl ma nız ola nak sız, va po ret to’yla San Bar na ba is ke le si ne dek gi din, sağ da ki dar so ka ğa sa pın, he-
men iki adım öte de. – Gar son! Gar son! Ca me ri ere! İki por ta kal su yu, lüt fen! – Evet! Bu o! Ke sin lik le o!

Bir bi ri üs tü ne yu var la nan, bir bi ri ni aşın dı ran bu tüm ce ler, bu söz cük ler, 
bu çığ lık lar, tıp kı bir bi ri ne sü rü nen ça kıl taş la rı nın aşın dır dı ğı gi bi: ka ya
lar ben ze ri apan sız hoy rat lık lar la, her şe yin to za dö nüş tü ğü kum sal lar la, 
kar ga şa an la rıy la –dal ga nın ge lip üs tü mü zü ört tü ğü o an lar– son ra da kı sa 
du rul ma lar; ara dan ge çen bü yük bir ses siz lik ör tü sü.

Sü tun la rın önün den geç ti ği gö rü len tüm o kü çü cük in
san lar, bal kon dan işa ret ler ya pan lar.

Bu uğul tu nun, bu ge ve ze lik do la şı mı nın, boş ol du ğu za man lar da bi le ya
ka sı nı bı rak ma dı ğı mey dan, kı şın ya da sa ba ha kar şı bi le (bu yağ mur lu ve 
gri ıs sız lık ta, bir ka la ba lık ha ya le ti do la şır taş la rın üs tün de ve cam lar da), 
bu cı vıl tı nın,  hem ba zi li ka’dan on ca uzak, hem de onun sü rek li bi çim de 
ve giz li ce yön len dir di ği, et ki le di ği, içi ne çek ti ği, em di ği bu cı vıl tı nın hiç 
ek sik ol ma dı ğı mey dan.

– Ger çek ten de her ke se rast lı yor in san... – Bir gü ver cin. – Ah! – La gon do la, gon do la! 
– Gar son! Gar son! Ca me ri ere! Bir Cam pa ri, lüt  fen, bir ‘ca fé-frap pé’, ve bir cas sa ta!  

Bu ra ya ilk kez ge len ler, bir kaç gün dür Ve ne dik’te olan lar, baş ka bir yıl bir 
kez da ha gel miş olan lar, Ve ne dik’e gel me yi alış kan lık edi nen ler, Ve ne
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dik’te yer le şik bir dü ze ni olan lar, ve Ve ne dikli ler: Ve ne dik’e ara sı ra ge ri 
ge len ler, Ve ne dik’i bı ra kıp git me miş olan lar.

Bü yük pen ce re de gü ne şin ba kı ra ça lan pa rıl tı sı.

Ve ne dik çe ko nu şan lar, ana dil le ri İtal yan ca olan lar, bu di li akı cı bi çim de 
ko nu şan lar, ye ni öğ re nen ler, bir kaç gün için ba şı nın ça re si ne bak ma yı be
ce ren ler, ken di dil le ri dı şı na çık ma ma yı yeğ le yen ler.

Al çak tan ge çen bir bu lu tun göl ge si, ha va la nan gü ver
cin le rin göl ge si.

Ba lay la rı için ge len ler, ba lay la rı nı anım sa mak için ge len ler, za ma nın da ba
la yı na çı ka cak pa ra sı ol ma yıp da, bu gün, ar tık iş ler pek kö tü git me di ği ne 
gö re... Tüm o al yans lar, tüm o yü zük ler, ka la ba lı ğın üs tü ne ser pi len tüm o 
al tın to zu.

– Şu ye şil bar da ğa ba kın, ha fif çe ala ca lı ola nı, ikin ci raf ta, ha yır, o de ğil, az öte de-
ki. – As lı na ba kar sa nız ben, evet, sa nı rım şu nu yeğ ler dim. – Bu o mu? Evet ke sin lik le 
o! Ger çek ten de her ke se rast lı yor in san bu ra da! – How do you say in ita li an a glass? 

Bu Ba bil çi sen ti si nin, bu dur mak sı zın oluk oluk akan yağ mu run, yal nız ca 
kö pü ğü nü ya ka la ya bil dim ben, say fa dan say fa ya, sa tır ara la rın dan ge çir
mek için, say fa lar dan akıt mak, kâ ğı dın az ya da çok be lir gin be yaz lık la rı
na, San Mar co’ya ben ze te rek kur du ğum ya pı nın ta şı yı cı ayak la rı, küt le le ri 
ara sı na sız dır mak için.

Beş ka pı, beş kub be.

Not al ma mı ola nak sız kı lan, tüm bu ta nı ma dı ğım ya da çok az ta nı dı ğım 
dil ler, ar dın da yal nız ca an la şıl maz bir gü rül tü bı ra ka rak çok hız lı ge çen 
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tüm bu söz cük ler, söz cük ola rak ya ka la dı ğım ama baş ka söz le rin per de
le me si ya da dik ka tin dal ga lan ma la rı so nu cun da ko pa rıl dık la rı tüm ce le ri 
ye ni den ku ra ma dı ğım söz cük ler. Bir iki çı kın tı yı ko ru ya bil dim yal nız ca, 
te pe le ri, bi raz çal kan tı lı bir de ni zin res mi ni ya pan res sam gi bi, yal nız ca 
bu uğul tu yu sür dü re bil mek için ge rek li ola nı, bir ka na lın su la rı ben ze ri, 
ya nın dan geç ti ği nes ne le ri yan sı ta bil me si, ay dın la ta bil me si için ge rek ti ği 
ka da rı nı.

– Ya siz, ne re de ka lı yor su nuz? Çok sı kın tı çek me di niz uma rım! – Şu ko ca man ko yu şi şe ye ba kın, 
ilk raf ta, ha yır, o de ğil, az öte de ki. – Ah! – Ba yım! Ba yım! Gü zel bir fo toğ raf is ter mi si niz? –

Çün kü sa ray la rın cep he si için ka nal la rın su yu ne den li vaz ge çil mez se, San 
Mar co’nun cep he si için de ka la ba lı ğın su yu o den li vaz ge çil mez dir. On ca es
ki anıt, tu rist sal dı rı la rıy la de rin le me si ne yoz la şır ken, bu özel, giz li, ka pa lı, 
ya sak yer ler, bu ses siz lik ve sey re dal ma yer le ri, an sı zın ka rın la rı de şi lip bağ
rış çığ rış bir ge ve ze li ğe ter k e dil dik le rin de kut sal lık la rı nın çiğ nen di ği –ora ya 
salt bir in ce le me ama cıy la gel me miş sek eğer bi zim var lı ğı mız la bi le çiğ nen
di ği– iz le ni mi ni ve rir ken  ba zi li ka’nın, ve onu çev re le yen ken tin kork ma sı 
için hiç bir ne den yok tur bu fa una’dan ve bi zim cid di yet yok sun lu ğu muz dan; 
zi ya ret çi nin sü rek li ba kı şı önün de doğ muş ve sü re gel miş tir o; onu ya ra tan 
sa nat çı lar, de niz ci le rin, tüc car la rın ko nuş ma la rı or ta sın da ça lış mış lar dır. XI
II. yüz yıl ba şın dan bu ya na bir vit rin, bir an ti ka ser gi si dir bu cep he. Re vak
la rın al tın da ki dük kân lar da, as lın da onun uzan tı la rı dır.

Ko lek si yo nun en önem li par ça sı: ana gi ri şin üs tün de ki 
dört tunç at, an tik çağ dan bu gü ne ulaş mış tek qu ad ri-
ga, İsa’dan ön ce IV. ya da III. yüz yıl dan kal dı ğı sa nı lan 
bir Yu nan ya pı tı, çağ lar bo yun ca pay la şı la ma mış, bü yük 
ola sı lık la ön ce Ne ron, ken di za fer ta kı nı taç lan dır mak 
için göz koy muş ona, Cons tan ti nus ta ra fın dan ye ni Ro
ma’ya ta şın mış ve ora da hi pod ro mu taç lan dır mış, son 
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ola rak da Na po lé on, Car ro usel Za fer Ta kı için aşır mış 
onu ve Vi ya na Kong re si, ge ri ve ril me si ni bu yu ra na ka
dar ora da kal mış.

Ama bu, giz li li ği en gel le mez. Dük kân la rın bi le ar ka bö lüm le ri, de po la rı 
var dır. Mey dan, çok tan dır ba zi li ka’nın bir par ça sı dır. Ve çok us ta ca dü zen
len miş ge çit ler, onun yü re ği ne dek gö tü re cek tir is te yen le ri.

Kü çük ha nım! Hey! Kü çük ha nım! – Pre go. – İtal yan ca bir por ta kal su yu na sıl de nir? – Ve iş te 
Aziz The odo ros sü tu nu. – Una bel la fo tog ra fia, Kü çük ha nım! – Ter mi nus ote lin de çok uy gun 
bir oda bu la bil dik. – Bir güvercin – Ah! La gondola! – Ne yapıp yapıp Venedik’ten çok hoş bir 

De mek ki cep he, ayı rı cı bir du var gi bi de ğil, ba zi li ka’yla mey da nı ara sın da 
bir ile ti şim or ga nı gi bi, gi riş me kâ nı nın da bü tün le ye ce ği, iki yön lü ça lı şan 
bir tür süz geç gi bi in ce len me li dir. Mey dan bi le, çe pe çev re gö ze nek le
ri ve Bü yük Ka nal’ın açık lı ğı na ba kan tek bü yük pen ce re siy le ka pa lı bir 
me kân dır as lın da. Ba zi li ka’nın cep he si, sü rek li li ği iyi ce vur gu la mak için 
ile ri ka ra kol lar çı ka ra cak tır dı şa rı ya. Pi az zet ta’ya ulaş mak için Cam pa ni
le’nin çev re sin de do laş tı ğı mız da, Sa at Ku le si’nin önün den geç ti ği miz de, 
be lir li öl çü de ki li se nin için de ol du ğu muz duy gu su na ka pı lı rız. Öte yan dan 
cep he nin, mey dan üs tün de ki  ege men li ği ni sağ lam laş tır mak ama cıy la bu 
iki ya pı yı do ğur muş ol du ğu ger çe ği –Sa at Ku le si bu gün çev re çiz gi si nin 
üs tün de dir, Cam pa ni le’nin de es ki den bu çiz gi nin bir par ça sı ol du ğu nu 
bi li yo ruz– dış ke mer le rin iki yan da oluş tur du ğu o iki sah te ayak la, ya pı nın 
ta şı yı cı sis te min de hiç bir iş le vi ol ma yan ama bü tün le bağ lan tı sın da bü yük 
rol oy na yan o iki siv ri ku ley le, güç lü bir bi çim de vur gu la nır.

İki ku le de dı şa rı da, ya pı dan ay rı iki sü tu nun üs tün de 
yük se lir ler; bu sü tun la rın baş lık la rı üs tün de, ken di
le ri de baş lık lı dört sü tun var dır ve bü tün bun lar, Doj 
En ri co Dan do lo’nun baş kan lı ğın da bir yağ ma se fe ri ne 
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dö nü şen Dör dün cü Haç lı Se fe ri sı ra sın da, 1204 yı lın da 
Kons tan ti no po lis’ten ge ti ril miş ko lek si yon par ça la rı dır.

Böy le ce da ha ora da, al tın kub be le rin al tın dan ge çe bi lir in san, bir ka pı yı 
aş ma ge re ği ni bi le duy ma dan.

armağan götürmeliyim ona; böy le bü yük bir ka deh ho şu na gi der mi der si niz? – Şu 
me nek şe ren gi, bi raz ya nar dö ner in ci ler den ya pıl mış ger dan lı ğa ba kın, ikin ci raf ta ki, 
 

Bu iki dış ke me rin ka lın lı ğı, cep he nin de rin li ğin den baş ka bir şey de ğil dir 
öte yan dan; üs tün de ikin ci ka tın yük sel di ği asıl ka pı la rın önü ne çık tı ğı 
uzak lık tır bu, mey da na taş tı ğı, sız dı ğı alan; ve beş gi rin ti oluş tu rur bu ra da, 
için de otu ra bi le ce ği niz, din le ne bi le ce ği niz, to noz ör tü lü beş gi rin ti. Dip te 
çok al çak bir taş sı ra uza nır, bu gün kü gez gin ler, es ki le ri gi bi kul la nır onu.

Bu gi rin ti le rin du var la rı, Kons tan ti no po lis’ten ge ti ril miş 
sü tun lar la kap lı dır.

Bu sü tun la rın ki mi le ri mi ma ri amaç lar la kul la nıl mış ama ço ğun lu ğu bi le 
bi le iş lev siz bı ra kıl mış tır. Ait ol duk la rı ya pı la rı ta şı ma ya ya ra yan bu hay
ran lık ve ri ci taş la ra bu ra da ar tık ge rek si nim du yul ma dı ğı, bun la rın bir lüks 
ol du ğu açık ça be lir til mek te dir san ki; bu ga ni met le da ha ne çok ki li se in şa 
edi le bi le ce ği gös te ri lir gi bi dir.

ha yır, o de ğil, az öte de ki. – Çok gü zel bir Ve ne dik ar ma ğa nı... – Sig no ri na, Sig no ri na! Una bel la 

Gi rin ti ler de ki ka buk to noz la rı ya da alın tab la la rı nı süs le yen beş mo za ik ten 
dör dü nün, ba zi li ka’nın doğ ru dan var lık ne de ni olan bir hır sız lık öy kü süy le 
ilin ti li ol ma sı da il ginç de ğil mi?  Çün kü San Mar co, kut sal bir alan da, es ki 
bir ta pı na ğın ye rin de ya da bir din şe hi di nin öl dü rül dü ğü yer de ku rul muş 
de ğil di, San Mar co bir pis ko pos luk me kâ nı, ki li se hi ye rar şi çar kı nın yer le şik 
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nok ta la rın dan bi ri bi le de ğil di – şu son yıl la ra ka dar SanPi et roinCas tel lo 
pis ko pos luk ki li se siy di, da ha ön ce de Tor cel lo Ka ted ra li bu gö re vi üst len
miş ti; ve bir za man lar, Pi az zet ta’da ki sü tun lar dan bi ri üs tün de gör dü ğü müz 
Aziz The odo ros’un ko ru ma sı al tın da olan Du ka lar Sa ra yı Kilisesi’ nin Aziz 
Mar kos’a adan ma sı, bü yük he ye can ya ra tan bir olay sa ye sin de ol du.

Sağ uç ta ki gi rin ti: be de nin ka çı rıl ma sı.
Sağ da ki gi rin ti: be de nin Ve ne dik’e ge ti ri li şi.
Or ta da ki gi rin ti: son yar gı.
Sol da ki gi rin ti: be de ne say gı gös te ri si.
Sol uç ta ki gi rin ti: be de nin ye ri ne yer leş ti ril me si.

Tri es te ya kın la rın da bir de niz ku la ğı kı yı sın da Aqu ile ia ad lı bir köy var dır. 
Au gus tus dö ne min de zen gin bir kent ti bu ra sı, At ti la ta ra fın dan ya kıl dı; ama 
Aqu ile ia pis ko pos la rı, ken ti ya şat ma da öy le si ne bü yük bir ba şa rı gös ter di ler ki, 
baş pis ko pos un va nı nı al dı lar ve kent, uzun sü re Ku zey İtal ya’nın en bü yük ki
li se prens li ği ola rak ya şa dı. İlk ge liş me yıl la rın da Ve ne dik, Aqu ile ia pis ko pos
lu ğu na bağ lıy dı; bü yük bir ra kip ti Aqu ile ia, doğ ru dan Aziz Mar kos ta ra fın dan 
Hı ris ti yan laş tı rıl mış ol mak la övü nü yor du ve din sel say gın lı ğı nı bü yük öl çü de 
bu na borç luy du. Bu azi zin be de ni ni Müs lü man İs ken de ri ye’den ko pa rıp al ma
nın bel ki de ola nak sız ol ma dı ğı öğ re nil di ğin de Ve ne dik’te ya şa nan he ye ca nı 
bir dü şü nün! İki tüc car, bu işi üst len di ler. Ve ne bü yük bir za fer ka za nıl mış 
ol du, ba şa rı la rı, ken tin rıh tım la rın da göz ler önü ne se ril di ğin de!

fo tog ra fia, Sig no ri na! – Bu ra da San Mar co sü tu nu nu gö rü yor su nuz. – Ya nıl ma nız ola nak sız, 
Ri al to is ke le si ne ka dar va po ret to’yla gi de cek si niz, sol da ki kü çük so ka ğa sa pa cak sı nız, iki adım

Bu mo za ik ler den üçü XVII. yüz yıl da, or ta da kiy se XIX. yüz yıl da ye ni den 
ya pıl mış; ama de ğe ri öl çül mez bir bel ge, Gen ti le Bel li ni’nin Kut sal Haç 
Ka lın tı sı nın Ge çit Tö re ni ad lı ya pı tı sa ye sin de, ol duk ça iyi bi li yo ruz es ki den 
na sıl ol duk la rı nı:
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Sağ uç ta ki gi rin ti:
İs ken de ri ye’de ki ki li se de her şey, al tın ze min den ko pan 
ka ran lık bir si lu et bi çi min de be tim len miş, ta va na cam
dan bir lam ba ası lı; tüc car lar azi zin be de ni ni ko ca man 
bir se pe tin içi ne sak lı yor, üs tü nü de Müs lü man güm
rük çü le rin de ne ti min den kur tul mak için do muz et le
riy le ör tü yor lar – güm rük çü ler işin ko ku su nu alı yor lar 
bel ki, ama bü yük azi zin be de ni nin, en ateş li yan daş la rı 
ta ra fın dan iğ renç hay va nın etiy le bir tu tul ma sı nı gör
mek ne bü yük ke yif on lar için! Bes bel li pa zar lı ğı ya pıl
mış tı her şe yin: al tın ve aşa ğı lan ma lar la. 
Sağ da ki gi rin ti:
Ün lü İs ken de ri ye Fe ne ri, Arap la rın sa rık la rı, uzak la şan 
ge mi.
Or ta da ki gi rin ti:
Ana ka pı nın ke me ri mo za yi ğe taş mış ve bir dağ ola rak 
yo rum lan mış; üs tün de İsa, bir man dor la için de be li ri
yor; çev re sin de dört me lek var. Sol da bo ru ça lan baş ka 
bir me lek; aşa ğı da di ri len ler, ke fen le ri için de me zar lar
dan çı kı yor lar; sağ da al tın cı bir me lek, ya zı lı bir şe ri din 
sar gı sı nı açı yor.
Sol da ki gi rin ti:
Ge çit tö re ni, ön de ta şı nan Yu nan ha çı, ayin kü lah la rı, 
ta bu tun üs tü ne bir göl ge lik çe kil miş.
Sol uç ta ki gi rin ti:
Bu gü ne ula şa bi len ya pıt (Doj Gi us ti ni ano Par te ci pa zio, 
ge ti ri len be de ni sa ra yı nın bir ku le si ne yer leş tir di ve 
onun için bir ki li se yap tır ma ya ka rar ver di; ama bu ta
sa rı yı, ye ri ne geç mek üze re Kons tan ti no po lis’ten ge len 
kar de şi Gi ovan ni ger çek leş ti re bil di an cak ve ki li se nin, 
Aziz Ha va ri ler Ki li se si ’nin ben ze ri ol ma sı nı is te di; bu 
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tak lit ya pı nın dı şı, bir sü re gö re ce yok sul kal dı; Dördün
cü Haçlı Seferi yağ ma sı, ör nek al dı ğı ya pı lar dan so yu lup 
ge ti ri len ler le giy di ril me si ni sağ la ya na ka dar).

Tab lo da, sü tun la rın önün den geç ti ği ni gör dü ğü müz tüm o kü çü cük in san
lar, bal kon dan işa ret ler ya pan lar.
Gör kem li bi çim de yal dız lan mış dört at; tüm be yaz mer mer yon tu lar yal
dız lan mış tı, çan ku le le ri nin ça tı la rı da tü müy le al tın yal dız kap lıy dı. 
Tab lo da –ge çit ala yı akıp gi der ken– ba kan, ar ka la rı na dö nen, ka rar sız ka
lan, bir bi ri ne so ru lar so ran in san lar...

öte de. – Ya siz, siz ne re de ka lı yor su nuz? Çok zor luk la kar şı laş ma dı nız uma rım. – Ah! – Ba yım! Ba-
yım! Bir fo toğ raf, Ba yım! – İtal yan ca ki li se na sıl de nir? – Şu ma vi avi ze ye ba kın, ha yır, o de ğil, dip te ki. 

Bu son mo za ik –be de nin yer leş ti ri li şi– ba zi li ka’yı, bu ga ni met le rin du var la
ra asıl ma sın dan he men son ra ki du ru muy la gös ter me si açı sın dan çok bü yük 
önem ta şı yor bi zim için; çün kü sa nat çı, ki li se nin öz gün du ru mu nu gös ter
me ye ça lı şır ken tam bir can lan dır ma ya pa ma yın ca, ken di ya pı tıy la ye ri ni al
dı ğı mo za ik ara sın da ki far kın al tı nı çiz mek üze re, tah rip ede ce ği ya da da ha 
ön ce tah rip et ti ği mo za ik ler den bi ri nin kop ya sı nı, or ta da ki ana ka pı da yer 
alan ve ken di Son Yar gı’sıy la ta ban ta ba na zıt Pan tok ra tor İsa’nın özen li bir 
röp ro dük si yo nu nu yap mış ve “ön ce ki”ni vur gu la mış bu nun la.
Bi li yo rum, ay rın tı lar da çok faz la sı nı ara ma nın bir an la mı yok.  Ak ta rı lan 
be ti min ta ne le ri o den li bü yük ki, be lir li bir öl çe ğin al tı na in me yi en gel li
yor bu ve her tür kü çük bo yut lu be ti mi, bi le bi le baş ka sıy la de ğiş tir me ye 
zor lu yor. Yi ne de iki sah te ayak ke me rin o gün ler de var ol du ğu nu, kub be
le rin bu gün kü bi çim de ol du ğu nu, dört atın üs tün de ki bü yük pen ce re boş
lu ğu nun he nüz açıl ma dı ğı nı gö re bi li yo ruz; dik dört gen ka bart ma lev ha lar, 
ke mer le rin ara sın da ki yer le ri ne gö mü lü, de mek ki on lar da Kons tan ti no
po lis ga ni me tin den; bi çem le rin den ve fark lı yük sek lik le re yer leş ti ril me le
ri ni zo run lu kı lan bo yut fark la rın dan açık ça bel li olu yor bu (as lın da cep he için 
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ya pıl ma mış, içe ri de kul la nıl mış lar); yi ne de, bi raz mil li yet çi ba zı ta rih çi ler, 
bun lar da XI II. yüz yıl so nu İtal yan iş çi li ği ni gör mek is te di ler; bu lev ha la rın 
öz gün lü ğü kar şı sın da açık ça şaş kın lı ğa dü şü yor ve ka bart ma la rın da, Bi zans 
bi çim le ri ne “dö nüş”ün tu haf, ben zer siz bir ör ne ği ni gö rü yor lar dı. 

İki uç ta: He rak les ve tunç ayak lı di şi ge yik, He rak les ve 
Ne mea as la nı, ‘He rak les’in on iki işi’ di zi sin den alın mış 
ol ma lı; ca na var lar öl dü ren He rak les, Kons tan ti no po
lis’te kur ta rı cı İsa’nın sim ge si gi bi gö rü lü yor du.

Şu kra li çe taç lı ka dın, şu gök ma vi si giy si si önün de lâl ren gi eşar bı nı sa vu
ran ka dın. Şu çat kı lar, şu kü lah lar, şu in ci ler.
Ge çit ala yı içe ri gi rer ken sü tun la rın önün den geç ti ği ni gör dü ğü müz, sa ğa 
so la ba kan, ar ka sı na dö nen, ha ra ret li ha ra ret li ko nu şan tüm bu in san lar.
Şu kra li çe saç lı ka dın, şu gök ma vi si giy si si önün de lâl ren gi şa lı nı sa vu ran 
ka dın. Şu ke mer ler, şu çan ta lar, şu in ci ler.

– Pe ki ona ya kı şır mı der si niz, be ğe nir mi ger çek ten? – Ya nıl ma nız ola nak sız, Fra ri iskelesi-
ne ka dar va po ret to’yla gi din, kar şı da ki dar so ka ğa gi rin, iki adım öte de. – Gar son! Gar son! 
Ca me ri ere! Bir bi ra, lüt fen! – Bir gü ver cin. – Ha va la nan bir sü rü gü ver cin. – La gon do la, 

Mo za ik çi, Kons tan ti no po lis ga ni met le riy le giy di ril miş cep he nin bu ilk 
du ru mu nu sap ta dı ğı sı ra da, yon tu cu luk ala nın da da bü yük bir ça lış ma sür
dü rü lü yor du.
Ana ka pı la rın üs tün de ki kü çük bo yut lu ka bart ma ve be ze me öğe le ri nin 
ki mi le ri, ba zi li ka’nın o bü yük “Bi zans mü ze si” yer leş tir me sin den çok ön ce 
yer de ğiş tir miş par ça la rı ol ma lı dır; ama Do ğu met ro po lün den ya da onun 
ara cı lı ğıy la za man ve me kân da on dan çok da ha uzak lar dan, Sa sa nî İm pa ra
tor lu ğu’ndan, Su ri ye’den, Mı sır’dan, İran’dan, Ro ma’dan, An tik Yu nan’dan 
ge len tüm bu ha zi ne ler, sa nat çı la rın göz le ri önü ne se ril di ğin de, na sıl da 
kış kırt mış tır on la rı kim bi lir! Çün kü ele ge çen le ri ser gi le mek ye ter li de ğil
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