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    Soğuktu, sabahtı… İstanbul güneşinin ilk ışık hüzmeleri, gökyüzünü damla damla kırmızıya 

boyayalı çok olmamış, geceye aşık kurt adamlar ormanların kucakladığı karanlığa sığınmıştı. Geçici 

sarayın ardında, erkenci esnaflar kepenklerini açmış, Türklerin verdiği sabah selamını Rumlar 

almıştı.  

     Padişahın en ihtişamlı ejderhası Yusuf, devasa kırmızı kanatlarını çırptıkça ağaçları titreten 

rüzgar, şehr-i İstanbul’la yeni tanışan hayatları yanına katıp, Haliç rıhtımdan uzaklaştı. Biraz, 

erguvan ağaçlarının, biraz Sarayburnu’nda atılan ilk oltaların kurbanı balıkların kokusunu karıştırdı 

esintisine. Çarşaflarını erkenden yıkayan bir kadının çamaşır ipini, gün doğumunu oyun zamanı 

belleyen ufaklıkların saçlarını, polen dağıtmak için erken kalkan küçük mavi cin perilerinin 

çiçeklerini, evine bir somon ekmek götürmek isteyen çaresiz babanın kahvesinin kapısını, 

içkisinden yeni kopmuş cücenin pabuçlarını, kardeşlerine su çekmeye çıkmış bir yosmanın 

tülbentini okşayıp padişahın balkonundan içeri süzüldü, divanın etrafındaki işlemeli tülleri 

oynaştırdı. 

    Fatih Sultan Mehmet’in bakışları düşünceli, yüzü katıydı. 

    Alp Er Tunga, huzura kabul edildi. Eğildi, etek öptü. Sultan Mehmet Han’ın uzattığı mühürlü 

pusulayı aldı. Gerileyip el pençe divan durdu. 

     “Bunu tez Eflak Boğdan’a ulaştırasın,” buyurdu padişah. Sesi olması gerektiği gibi gür ve kat’i, 

fazlasıyla donuktu. “Gönderdiğim hiçbir elçi geri dönmedi. Vlad’a diyesin ki; padişahımız 

sadakatini geri ister. Aksi halde, ordusuyla kapına gelecektir.” Bunları söylerken burukluğunu 

başarıyla gizledi. “Şimdi çekilebilirsin.” 

    “Emrü ferman yüce hünkarımızındır,” dedi Alp Er Tunga. Kapılar açıldı, geri geri çıktı odadan.  

    Mehmet derin bir nefes alıp ayağa kalktı. Kırmızı kaftanın yere sürtünürken çıkardığı hışırtı, ağır 

adımlarına eşlik etti. Balkonun kıvrımlı mermer korkuluklarına dayadı ellerini. Kemerli burnunun 

üzerinde, ince kaşlarının arasındaki iki derin çizgi yorgunluğunu ele veriyordu.  

     Bakışları, içten kahkahalarıyla tüm alt avluya hayat veren haremine kaydı. Yüzüne buruk bir 

gülümseme oturdu. En küçük şehzadesi Cem, kömür gözlü validesi Çiçek Hatun’un kucağında 

ihanetin, entrikanın varlığından habersiz, dertsiz bir uykudaydı. 

     Gülbahar Hatun’un, güzelliğini yalnızca bahçeye saklamanın haksızlık olduğuna karar verip 

avluya da taşmış erguvan ağaçlarının pembe çiçeklerini dahi kıskandıracak tatlı gülümsemesinin 

sorumlusu genç şehzade Beyazıd, kardeşi Mehmet için tahta kılıcını kuşanmıştı. Onlar hoplayıp 

zıplar, kılıçlarını birbirine tokuştururken Beyazıd’ın suredi kendi küçüklüğüne, Mustafa’nınki ise 

can dostu Vlad’a bıraktı yerini. Aynı kandan olmasalar da, aynı yaradılışa sahip iki kardeş… 

Mehmet ilk önce uzaklıkları, sonra yılları aştı. Eskişehir sarayı, 1447… savaş esiri olsa da dostu 

olan Vlad, yılların gazabından, hırsından kaçamamış, Osmanlı’nın ona temin ettiği orduyla II. 

Vladislav’ı yenip Eflak Voyvodası olduktan sonra Macaristan'la ittifak oluşturup vergi ödemeyi 

kesmişti. 

     Mehmet alnını ovuşturdu. Yüzündeki gülümseme silinmişti. İhanetin mesul olduğu baş ağrısı 

geçmek bilmiyordu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


