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Orhan Pamuk'un Beyaz Kale adh romaru,, Sessiz Ev'den tarud1gµm~~
karakteri tarihci Faruk'un onsozuyle basliyor.Orhan Pamuk, kitabm sadece
giri§ kisrrurudegil,bfitiln hikayeyi Faruk'a anlattmrus.Faruk, Sessiz Ev'de biri
devrimci, digeri zengin olma heveslisi iki kardesiyle yaz tatilini gecirmek icin
Babaanneleri'ninyanma Cennethisar'a gitmisti.Oradan sik sik Gebze'ye gecip,
tarih arastirmalan icin arsivleri kanstmyordu.
Beyaz Kale'de goruyoruz ki; Faruk bu' arasnrmalan sirasmda tesadufen
17.yiizyddan kalma bir el yazmas1 kitaba rasthyor, okuyor ve cok
begeniyor.fakatnot almak isine gelmedigi icin kitabi arakliyor. Daha sonrada
bu kitabi, gunnmuze uyarlayarak bize aktanyor. BoyleceSessiz Ev'de arsiv
didikleyip, notlar alan, zamarunm <;ogunuevde icerek geciren Faruk, Beyaz
Kale'de onem kazaruyor.
Orhan Pamuk'un ,bu kitabi Sessiz Ev'in karakterlerinden talihsiz Nilgiin
Darvmoglu'na ithaf etmesi de aynca etkileyici.BeyazKale'den once Sessiz Ev'i
okumus olmak.insaru hemen kitabm havasma sokuyor.Faruk c;ah~tigi
tmiversiteden aynlmak zorunda kalrrus.dedesi Dr.Se1ahattin'in hayabru
adayip bir µirlii bitiremedlgi ansiklopediyi yazmaya cahsiyormus. Bu el
yazmasrmbulup bize aktararak yazma hevesini bir anlamda gidermis oluyor.
Boylece Orhan Pamuk'da biz okurlan hiizne began karakterlerinden hie
degilse birini yiiceltip talihsizligindenbir parc;akurtanyor.
Beyaz Kale'de ne anlab.hyor?:Hikaye17.yilzyilda bir Venedik gemisinde
bashyor.Sonnoktaya gelindiginde, italyan'm Sultan tarafindan oldurtulecegini
anlayan Hoca,zaten hayanru en ince · ayrmnsma bildigi italyan'm kiyafetini
giyerek, kalenin Hi-ristiyan tarafma gecer.Italyan da Hoca'run yerine
gecmektezorlanmaz.Romankurkusal olarak tam bir macera iceriyor.
Bu cahsmada bana yol gosteren, Yeni Turk Edebiyan dersini sevdiren hocam,
ayru zamanda bolum baskarurruz olan, Doc. Dr. Bulent Yorulmaz'a tesekkuru bir
bore biliyorum. A. ynca kaynak bulmamda yardirnlanru esirgemeyen arkadaslanma
tessekkur ederim,
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Su diyeceklerim!, kitaplanm, onlan sevip oksayarak yazacak kadar akilh yazarlar
bilirler: Kimi romanlar vardrr, yazarlanrn ne kadar mutlu eden, yerli yerinde bir 'son'la
biterlerse bitsinler, kahramanlan, yayimlanan kitap dismda seriivenlerine yazann
hayallerinde devam ederler. 19. yuzyil yazarlarmdan bazilan bu hayalleri 2. ve 3.
ciltlerde anlatmayi denemislerdir. Kurulmus bir dunyayi yeniden kurmamn tuzaklanna
dusmek istemeyen baskalanysa, sanki kitabm surup gidebilecek bu yeni ve tehlikeli
yasanum bitirmek icin, romanlannm sonuna kahramanlarmm olasi geleceklerim acele
acele ti.iketen bir bolum eklerler, okuruz: "Yillar sonra Dorethea iki kiziyla
Alkingstone'daki ciftlige geri dondu ... " "Razarov'un isleri sonunda duzeldi, artik iyi bir geliri var, vb." Bir de baska tur kitaplar
vardrr, bunlar yazarlarmm hayalindeki yeni yasamlanm kahramanlarmm yeni seriivenleri aracrhgiyla degil, dupeduz kitaplarm kendi hikayeleri yuzunden surdururler.
Kitap, yazann akima dolusan yeni dusunceler, imgeler, sorular, kacmlrrus bazi frrsatlar,
okuyuculann, yakm dostlann tepkileri, amlar ve baska bazi tasanlar yuzunden yazann
kafasmda degisir durur. Sonunda yazann kafasmdaki kitap imgesi, kitapci
diikkanlannda satilan ve yazann niyet ettigi kitaptan bambaska bir sey olmaya
baslaymca, yazar elinden kacip gitmekte olan bu yeni ucubeye onu nasil ortaya cikarttigun hatrrlatmak ister.
Beyaz Kale'nin hayaletimsi ilk hayali, sanmm Cevdet Bey ve Ogullan bittigi zaman
akhmda vardi: Bir geceyansi, mavi sokaklardan cagnh oldugu saraya yuruyen bir kahin.
Kitabm adi da buydu o zamanlar, tyi niyetle, 'bilim'le ise baslayan Kahin'im, pek bir
heyecanla karsilanmayan bu bilgisini saraya kabul ettirebilmek icin hie de sevmedigi,
ama astronomi meraki yuzunden kolayca ogrendigi muneccimlik sanatun once
istemeyerek uyguluyor, sonra da kehanetlerinin getirdigi gii9 ve iktidarla basi donunce
dolaplar cevirmeye bashyordu. Gerisim bilmiyordum. 0 srralarda, akhma gelip duran
bu 'tarihi' konulardan cekindigim, kendimin de, baskalannm da sik sik sordugu su
sorudan tedirgin oldugum icin, dusunceyle onu ha-rekete gecirebilecek kadar
ilgilenmedim: Niye tarihi romanlar yaziyorsunuz?
Daha once, 23 yasimdayken, ii9 tarihi hikaye yaz-rmstim, Cevdet Bey icin de 'tarihf
diyorlardi; bu sorunun cevabi sanki benim edebi zevklerimle degil de ruhsal
egilimlerimle ilgili olmahydi: Kucukken, sekiz yasmdayken, diye sanki aciklamam
gerekiyordu, her seyin birbirini tekrar ettigi ve radyonun hep aym zinltilan caldigi
bizim kattan, karanhk mo bilyalann karartngi
babaannemin katma ciktigim bir gun, Amerika'dan hie donmeyen doktor amcamm tozlu
tip kitaptan ve sararrms eski gazeteler arasmda Resat Ekrem Kocu'nun hazirladigr
buyuk ve resimli bir kitap gecti elime. Boylece her gun saatlerce tozu alman karanhk
apartman katmda tozlar golgeler gibi gene birikirken, ben, fuhsa alet olduklan
dii~ilniildiigii icin Azapkapi'daki maymuncu dukkan-larmdan almarak agaclara asilan
bicare maymunlann hikayesini okurdum. Ofkeli camasir makinesiyle birlikte herkesin
bir kaynar su ve arapsabunu ofkesine kapildigi camasir gunlerinde bir delige sikisir,
vebaya yakalanarak cezalanan Melek Girmez Sokagi'nm fahiselerinin karakalem
resimlerine bakardim, Koridordaki sarkacli saatler yeni bir saat basim sabrrla beklerken,
ben sabirsiz bir korkuyla, kollan bacaktan kmlarak bir topun agzma yerlestirilip bir
gulle gibi goge firlanlarak idam edilen suclunun hikayesine dalardim, Y azdigim ilk
tarihi hikayelerden birini okuyan bir elestirmen, benim gunun onemli sorunlanndan
kacmak icin tarihe sigmdigirm soylemis,
Dogrusu bu dusunce, Sessiz Ev'i bitirdikten sonra, gene gozumun onunde tarihi
hayaller cirit atmaya baslaymca, bana dogru gozuktu. Uzun romanlar arasmda kisa bir
sey yazayrm, diyordum, hikayenin on planda oldugu, yazarken beni dinlendirecek,
eglendirecek bir nuvel. Boylece Kahin'im icin bilim ve astronomi kitaplanna keyifle
gomuldum. Adnan Adivar'm o eglenceli ve essiz Osmanh Turklerinde tlim'i bana
aradigun atmosferin renklerim verdi (Evliya Celebi'nin de bayildigi tuhaf hayvan
hikayelerim anlatan Acaib-ul Mahlukat turunden

lar, baska kitaplardan degistirilerek uyarlanrms cografya risalelerinin olrnayan
eleri vb.). Arthur Koestler'in Uykudagezerler'deki Kepler yorumu (Niye benim
ben?), Leonardo da Vinci'nin cocuksulugu ve inamlrnaz bir silah yapma tutkusu
otekilere yetismek ve onlara derslerim vermek icin yamp tutusanlann vazgecilmez
hayali), Katip Celebi'nin caresiz kitap kurtlugu (cevrelerinde acilanm ve hazlanm
paylasacak kimse olmadigi zamanlar daha da huzunlu bir guzellige burunen bu hastalan
sevgiyle selamhyorum), kahra-manlanma ister istemez bulasn. Unlii Osmanh
astronomu Takiyuddin'i bana tamtan Prof. Suheyl Unver'in istanbul Rasathanesi adh
kitabmda varhgim ogrendigim Taki-yuddin'in kuyruklu yildiz hakkmda Padisah'a
takdim ettigi, bugun kayip olan muhtrra-i ilmiyeyi kahramamma buldurup
yorumlatmayi tasarlarken astronomiyle astroloji arasmdaki smmn belirsizligim
biliyordum. Bir baska kitapta ise astroloji konusunda soyle yaziyordu:
"Bir duzenin yikilacagi tahminim yurutmek o duzeni devirmek icin fena bir yol
sayilmaz." Butun siyasetciler gibi Basmuneccim Huseyin Efendinin de bu kehanet
ilkesin! can havliyle uygulamaya cahstigrm, daha sonralan Naima tarihinde okudum.
Hikayemm renklerim bir yanda biriktirmekten baska pek de kesin bir amaci olrnayan
bu okumalardan yo-ruldugumda elimde, dunya edebiyatinda, ozellikle bizim edebiyat
ve hayatmuzda 90k gorulen bir tema vardi: iyilik yapmak, baskalanna yararh olrnak
icin yamp tutusan bir kahraman! Okuyuculann kahramanlann yansma dis bileyerek,
yansma da hayranhkla gozyasi dokerek okuduklan o romanlarda iyilik dolu bu iyi
kahramam kotuler haince engeller. Daha iyi romanlardaysa iyilerin, yavas yavas karsi
ciktiklan kotulukler tarafmdan yu-tuldugunu, degistirildigim okuruz. Kimbilir, belki
ben de buna benzer birseyler yazacaktim, ama 'iyiligin', kahramam harekete geciren
butun o bilgi ve bulus he-yecarunm kaynagim bularmyordum bir turlu. Belki de,
insanlarm kendilerim, okuduklan kitaplarla degil, isittikleri sozler ve baskalanna
duyduktan hayranhklarla degistirdigi bir ulkede yasadigmuz icin, Kahin'imin, bilimi
'Bati'dan gelen birisinden ogrenmesine karar verdim. 0 uzak ulkelerden gemiler dolusu
gelen koleler bu is icin bicilmis kaftandi. HegePi hatrrlatan o efendi-kole iliskisi iste
boyle cikn ortaya. Hocamla, kolesinin birbirlerine her seyi anlatacaklanm, birbirlerini
egiteceklerim dusunuyordum, uzun uzun konusmalan gerekiyordu, onlan karanhk
sehrin icinde, bir odada basbasa kuruyordum. Bu ikili arasmdaki ruhsal iliski ve gerilim
bir anda hikayemin temel noktasi oluverdi. Biriktirdigim renklerle allayip pulladigun bu
hayal ve hikaye parcaciklannm kahramanlanna, kitabimdaki dunyanm sayfalan arasmda
onlan gezindirecek hirer govde de bulmaya karar verdigim zaman Hoca tie italyan
kolesin! gorsel olarak oyle pek fazla birbirlerinden ayiramadrgmu farkettim. Belki de
hayal gucumtm bir anhk tutuklugundan, boylece, bir ozdeslik dusuncesi dogdu. Bu
noktadan sonra edebiyat tarihi denilen hazinenin o unlu, ikizler, benzerler, birbirlerinin
yerine gecen ciftler temasma atlayabilmek icin benim oyle 90k fazla hayal kurmam
gerekmedigim, edebiyati severek taniyan okuyuculanrn hemen karar vereceklerdir.
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Boylece hikayem, kendi ic manngmm zorlamalannm ya da benim hayal gucumun
tembelligi yuzunden beni de heyecanlandrran bambaska bir bicim ahverdi. Ken-dinden
hosnut olmadigi, muzisyen olrnak istedigi icin oykiindiigii Mozart'm adim kendi adma
ekleyiveren E. T .A. Hoffmann'm cift temasi uzerine kurulu kitaplann farkmdaydim
tabii, Edgar Allen Poe'nun sinir bozucu hikayelerinin de, son bolumde, Slav
koylerindeki sarah papaz efsanesiyle selamladigim Dostoyevskfuin Oteki adiyla
cevrilen isyan ettirici romanmm da. Beyaz Kale yayimlandiktan sonra bu Iisteyi daha ne
kadar uzatabilirim diye eselendigim bir Amerikan iiniversitesinin kutuphanesinde,
edebiyatta, bu ikiz-benzer temasiyla kimlerin neler yaptigim biraz okuduktan sonra
bogulur gibi oldum. Boyle durumlarda ferahlamak icin insanm kendinden cikardtklartm
hanrlamasi belki en iyisidir. Ortaokuldayken biyoloji hocarmz srmfumzm cirkin
ikizlerim birbirinden ayrrdetmekle ovunurdu, ama sozlu smavlarda biri otekinin yerine

.•.. • di onlann, Once Sarlo'nun Buyuk Diktator filminin taklitlerim gorup sevdim,
sonraysa ashm gorup sevmedim. Kucukken, bir resimli romamn surekli kihk degistiren
Binbirsurat adh kahramamna hayrandim: Benim yerime gecseydi ne yapardi acaba?
Amator bir psikologun yerine gecerek belki de soylerdi: Ashnda butun yazarlar bir

olmak isterler; Dr. Jekyil ve Mr. Hyde'da Hoffmann'dan 90k Robert Louis
tevenson'un kendi ruhsal durumunun yansimalan vardrr: Gunduz vatandas, gece
yazar! Belki yerime gecen benzerim, okurlanma benim ikizler bur-cundan oldugumu
hatirlatmaya da kalkisirdi, ama boyleseylere inanmadigim bir yerde okudugumu
soyleyerek onu susturdum ben. Bu kansikhgm kitabum bulup ona onsoz yazan
Faruk'tan sonra, kitabm sonunda bir de benim konusmaya kalkismamdan cikan
kansiklrga benzedigim hakh olarak bazi okuyuculanm soyleyeceklerdir. Amacirmz
acikhk olduguna gore, aciklamaya cahsayim.
Beyaz Kale'nin elyazmasim, italyan kolenin mi, Osmanh Hoca'nm mi yazdigim ben
de bilmiyorum. Sessiz Ev'in kahramanlanndan tarihci Faruk'a duydugum yakmhgi,
Beyaz Kale'yi yazarken karsima cikan bazi teknik zorluklardan (okuyucu icin gerekli
bazi aciklamalar, zorunlu bazi tarihsel bilgileri aktarmak vb.) sakmmak icin kullanmaya karar verdim. Onun aracihgryla 9ozdugum bir uslup ve teknik sorunu:
Kahramanlardan birinin ogudunu tutarak kitabi sonuna kadar okumayan bazi
okuyucular, (yazardan 90k kahramanma inanmak bizim roman ge-lenegimizin onemli
halkalanndandrr) bir Turk'tm bir italyan'm agzmdan kitap yazmasmm sakmcalarmdan
sozettiler. Kitabimm ilk ve son bo lumlerinde selamladigim Cervantes de zamamnda
aym endiselere kapilrms olmah ki, Arap tarihci Cide Hameta Benengeli (Seyyit Hamit
bin Engeli)'nin bir elyazmasmdan yararlanarak yazdigi Don Kisot'u kendisine maletmek
icin bos yere kelime oyunlarma basvurur, Sessiz Ev'i bilenlerin hatirlayacagi Gebze
arsivinde buldugu elyazmasim Faruk da tipki Cervantes gibi vatandaslannm diline
aktanrken baska kitaplardan da metne birseyler eklemis olmah. Bu arada ttpki Faruk
gibi benim de arsivlerde cahstigirm. ktittlphanelerin tozlu raflannda elyazmalan
arasmdaeselendigimi dusunen okurlanma, Faruk'un yapngi isleri uzerime almak
istemedigim! belirtmek isterim. Benim yaptigim, yalmzca Faruk'un buldugu bazi
aynntilardan yararlanmak oldu. Onlan, ilk tarihi hikayelerim! yazarken severek
okudugum Stendhal'in italya Hikayeleri'nden ogrendigim o eski, bulunmus elyazmasi
yontemiyle Faruk'a yazdirdigim giris bolumune serpistirdim. Boylece hem belki, bir
baska zaman yazacagim oteki tarihi hikayelerim icin Faruk'u -tipki dedesi Selahattin
Bey'e yaptirdignn gibi- hizmetimde cahstirmaya ahstmyordum, hem de okuyucuyu
damdan duser gibi bir kostumlu baloya sokmamn -tarihi romamn en zor yeri- tehlike lerinden kurtuluyordum.
Hikayemi, yalmzca tarihsel olarak uygun du~tugil ya da renkli ve civcivli bir donem
oldugu icin degil, aym zamanda kahramanlanm Naima, Evliya Celebi ve Katip
Celebi'nin yazdiklarmdan yararlanabilsinler diye 1 7. yuzyilm ortalanna oturtmaya karar
verdim, ama daha onceki ve sonraki yuzyillarda yasanmis bircok kucuk hayat parcacigi
da, seyahatnameler aracihgiyla kitabima sizdi, iyiniyetli, iyimser italyan'nm Hoca'mn
kolesi yapabilmek icin (gemiyle esir dusme ve sahte hekimlik gunleri) bir yuzyil once
tipki Cervantes gibi Turklerce esir dusen adsiz bir ispanyol'un ikinci Filip'e sundugu bir
kitaptan yararlandim, Cervantes'le aym yillarda Osmanh gemilerinde kurek koleligi
yapan Baron W. Wratislaw'm zindan gunleri kolemin hucre hay atma omeklik etti.
Istanbul'a onlardan kirk yil once gelen bir Fransiz'm, Busbecq'in mektuplanndan veba
gunlerini (alelade bir ciban bile veba korkusu verirdi!) ve istanbuladalanna sigman
Hiristiyanlar'i yazarken yararlandim. Fisek gosterisine, kimi istanbul manzaralan ve
gece eglencelerine (Antoine Gallant, Lady Montagu, Baron de Tott) Padisah'm sevgili
aslanlanna ve aslanhanesine (Ahmet Refik), ordunun Lehistan seferine (Ahmet Aga'nm
Viyana Kusatmasi Gunlugtf), cocuk padisahm kimi ruyalarma (Babaannemin evindeki
kutuphanede okudugum Resat Ekrem Kocu'nun aym malzemeyle yazdigi baska bir
kitap: (Tarihimizde Garip Vakalar), istanbul'un basibos kopeklerine, vebaya karsi
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almabilecek onlemlere (Helmut von Moltke'nin Tiirkiye Mektuplan), kitaba adim veren
Beyaz Kale'ye (Tadeutz Trevanian'm Transilvanya'da Y olculuklar adh gravurlu
kitabmda kalenin tarihcesinden baska kiitiiphanesindeki, bir barbarla bir Fransiz

romancismm yer degistirmesine iliskin bir romandan da sozediliyor) iliskin bazi
aynntilan da hikayemin gectigi donemin degil, baska bazt devirlerin tamklarmdan
derledim.
Uzerlerine olii topragi serpilmis nice uykulu ulkeyi yasamhr kilan kitap kurtlarmm da
esfedemeyecegi ve kitabi bir ikizimizin yazabilecegi bir kitap olmaktan cikaran
ooktalardan bir ikisi: Edirne'deki Beyazrt Camii kiilliyesindeki timarhanenin ve hastalar
icin calman sihirli muzigin tamgi tabii ki Evliya Celebi'dir, ama bu guzelim yapiyi
basan camuru, bulutlu ve kimsesiz bir bahar sabahi kanmla ben urpererek ve huzunle
gorduk, Padisahi heyecanlandiran leylegi de. Aver Mehmet'in gordiigii ve
kahramanlanmm yorumladigi riiyalardan bazilanm aslmda ben dusledim ( eli cuvalh
karanhk adamlar). T1pk1 italyan koleme cocuklugunda yapildigi gibi benim de yeni
elbisemi, ustunu basim paraladigi icin agabeyime giydirdiler, ama kitaptaki gibi kirrmzi
degil, mavi beyazdi. Soguk kis sabahlannda benle kardesim! gotiirdiigii bir gezintinin
donusunde annem bize bir yiyecek ahrsa (helva degil, acibadern kurabiyesi) Hoca'mn
annesi gibi soylerdi:
"Kimse gormeden sunlan yiyiverelim." Kitaptaki kirrmzi sach cucenin,
cocuklugumuzun klasigi Kmmzi Saeli Cocuk'la ya da yazdigim ve yazacagnn kitaplann
ciice-leriyle ilgisi yoktur: 1972 yilmda Besiktas Carsisrnda gordum, Hoca'nm
tasarladigi, uzun bir sure kurulup ayarlanmadan namaz saatlerim gosterecek bir saat
yapma dtlstlncesinin benim ergenlik hayallerimden biri oldu-gunu samrdirn,
yamlrrusim. Hala gerceklestirilmemesine sastigun bu tasanyla 90k ilgilenen 9Ikt1; birisi
de Ja-ponlar'm boyle bir kol saati yaptiklanm soyledi, ama gormedim,
Belki sirasi gelmistir: insanoglunu, kulturleri birbirlerinden ayirmak icin yapilrms ve
yapilabilecek olasi simflamalardan biri olan Dogu-Bau aynmmm gerceklige ne kadar
uygun dustugu, tabii ki Beyaz Kale'nin konusu degildir. Kotu bir tislup ve siradan
gozlern ve heyecanlarla kaleme aldigi o giris yazisiyla Faruk'un hicbir okuyucuyu
kandiramayacagi dusunuldugunde, yalmz kitap kah-ramanlannm degil, kitap
okuyuculanmn da Dogu-Bati aynrmyla ilgilenir gorunmeleri sasirncidir. Tabii sunu da
eklemek gerek: Bu aynmin heyecamyla yuzyillardir yapilrms onca kuruntu olmasaydi
bu hikaye de kendini ayakta tutacak renklerin bircogunu bulamazdi, Vebanm, DoguBan aynnu icin bir turnusol kagidi gibi kulla-mlmasi da eski bir dusuncedir. Baron de
Tott, amlarmmbir yerinde soyle der: "Veba bir Turk'u oldurur, bir frenge istirap
cektirir!" Boyle bir gozlem, benim icin bir sacmahk ya da bir bilgelik ktrmtisi degil,
yalmzca, sirlannm birazun vermeye cahsngim bir kurgu seruveni sirasmda
yararlamlabilecek bir renktir. Belki yazanna sevdigi bir gecmisi ve kitabi hatirlatmaya
yarayabilir, ama renklerin nasil bulundugu ve biraraya getirildigi anlatmakla bitmez.
Temmuz 1986
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1952'de istanbul'da dogdu, Liseyi Robert Koleji'nde bitirdi, istanbul Teknik
Universitesi'nde uc; yil mimarhk egitimi gordu. 1976'da istanbul Universitesi
Gazetecilik Enstitusu'nu bitirdi. 1974'den baslayarak duzenli bir sekilde yazi
yazmayi kendine is edindi. ilk romam Cevdet Bey ve Ogullan 1979'da Milliyet
Yaymlan Roman Yansrnasi'ru kazandi, 1982'de yayrmlanan bu kitap 1983
Orhan Kemal Roman Odulu'nu de aldi. Aym yil ilk baskisi cikan Sessiz Ev ile
1984 Madarah Roman Odulu'nu ve bu kitabm Fransa'da cikan cevirisiyle de
1991 Prix de la decouverte europeennei (Avrupa Kesif Odulu) kazandi,
1985'de yayimlanan tarihi romam Beyaz Kale Pamuk'un ununu yurt icinde ve
yurt dismda genisletti. New York Times gazetesinin "Dogu' da bir yildiz
yukseldi" sozleriyle karsiladigi bu kitap, belli bash butun Bah dillerine cevrildi,
1990'da yayimlanan Kara Kitap, karmasikhgi, zenginligi ve doluluguyla cagdas
Turk edebiyatmm ilzerinde en fazla tartisilan ve en cok okunan romanlanndan
biri oldu. Omer Kavur'un yonetmenligini yaptigr Gizli Yuz filminin
senaryosunu da 1992 yilmda kitaplastirdi. 1994 'te yayimlanan Y eni Hayat
romam Turk edebiyatmm en cok okunan kitaplarmdan biri oldu. 1998' de
yayimladigi Benim Adim Kirnuzi adh romam olaganustu bir ilgi gordu, Daha
once yayimlanmarms "Pencereden Bakmak" adh uzun hikayesini Arahk
1998 'de Oteki Renkler bashgiyla kitaplastirdr. Son romam Kar da uluslararasi
alanda buyuk ilgi cekti.

ESERLERi
ROMAN:
Cevdet Bey ve Ogullan (1982)
Sessiz Ev (1983)
Beyaz Kale ( 1985)
Kara Kitap ( 1990)

Y eni Hayat ( 1994)
Benim Adim Kirrmzi (1998)
Kar (2002)
OYKU:
Oteki Renkler (1998, denemeler de var)
SENARYO:

Gizli Yuz (senaro 1992)

ODULLERi
1979 Milliyet Y aymlan Roman Y ansmasi, Cevdet Bey ve Ogullan ile
1983 Orhan Kemal Roman Odulu, Cevdet Bey ve Ogullan ile
1984 Madarah Roman Odulu, Sessiz Ev ile
1991 Prix de la Decouverte Europeenne (Avrupa Kesif Odulu), Sessiz Ev ile
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BiRYAZAR

Tiirk okuyucusu Orban Pamuk'u her zaman kulesindeki yazar olarak
gordii. Kitabr ~1ktig1ndaher yerde konusma, goriinme hali bile onun yazr ve
edebiyat iein ya~ad1g1 izlenimini, ona yiiklenen "gizemli yazar" kimligini
krramadr,

SEBNEM iSiGUZEL

ORRAN Pamuk'un secme yazilarmm ve "Pencereden Bakmak" isimli
hikayesinin yer aldigi "Oteki Renklerode kitaplarmdan soz ettigi bolumun adi,
"Kitaplanm Benim Hayatim". Bu cok anlamh bir cumle. Kitaplan ve yazi Orhan
Pamuk'un hayati. Bir roportajmda kitaplan icin "iste raflarda duruyorlar," demis
ama hemen ardmdan da gonullerini alrmsti: "Onlarla birlikte yasadim",

Bir insanm kendini yaziya kapatmasi olabilir bir sey. Ancak Orhan Pamuk'un
kendisini yaziya kapatma hali buyuluymus gibi. Ya da Orhan Pamuk bunu bize
oyle sunuyor ki hie kimse kendisini dunyaya ve yaztya boyle kapatamaz

saruyoruz. Arna oyle, Orban Pamuk gibi yaziya, edebiyata karsi boyle kararh
olmak zor.

Orban Pamuk 18 yasma kadar ressam olmak istemis, Resme olan ilgisi yillar
ytllar sonra yazacagi "Benim Adim Kirrruzr''da isine 90k yararms. Onu yazar
apan, hayat denilen ve akil kanstiran o karmasaya
ekingenligi

olmus. "Cekingenlikten

Orhan Pamuk. Aym roportajmda

adimlanm

90k sikilganhk''

atmaktaki

diye de duzeltmis bunu

yaziyla olan iliskisini de "Yazmak yasanmayan

hayattan bir cesit intikam almaktir," diye ozetlemis.

Orban Pamuk, roman yazmak uzere odasma kapandigmda
birakrms, universite diplomasi olsun diye gazetecilik
gencmis. Bir masal gibi anlatiyorum
anlatiyor. "Yeni Hayatodan

mimarhgi

okuyan 22 yasmda bir

ama Pamuk da yazma halini hep boyle

sonra 90k satan medyatik bir yazar olmasi bile onun

yazma halinin buyusunu bozamadi.

Turk okuyucusu

yazar olarak gordu. Kitabi cikngmda

onu her zaman kulesindeki

her yerde konusma, gorunme hali bile

onun yazi ve edebiyat icin yasadigi izlenimini,

ona yiiklenen "gizemli yazar"

kimligini kiramadi. Oysa son kitabiyla Orban Pamuk'un sans rakamlanm
yakalayan Ahmet Altan "Kadimn etli butlusunu severim" bashgnu yedi, ne
yazarsa yazsm, ne kadar iyi bir yazar olursa olsun "kadnu anlayan ve yazan
yazar" damgasmdan

kurtulamadi,

Mazhar Alanson "Ahmet Altan kadmlan

anlama kursu acsa da gitsek, anlasak su kadmlan"

deyip 91kt1 isin icinden, Orban

Pamuk'un medyada boyle bir seye muhatap olmama durumu, edebiyata ve
yaztya olan baghhgmi

herkese 90k derinden hissettirmesinde

Y azar olacagim diye 22 yasinda odalara kapanmasmdan
Cevdet Bey ve Ogullan'lru
yayimlanmadan

olabilir mi?

sonra ilk romam

dort yilda yazrms Orban Pamuk. ilk romam

ikincisini yani "Sessiz Ev"i ve ucuncu romam "Beyaz Kale"nin

buyuk bir bolumunu ... Sekiz yil sonra odasmdan cikngmda

yayimlanmamis

iki

ucuk romam varrms, ilk romam henuz basilmadan 1979' da Milli yet Yaymlan
Roman Odulu'nu almis. Ancak ilk romamm yayimlatabilmesi icin ofkeli bir ii9
yil gecirmek zorunda kalmis. Sanat dergilerine ciddi ciddi "Odul Alrms Roman
Satrhktir" ilam vermeyi bile tasarlarms. Bir basansizhk hikayesini konu edinen
Cevdet Bey ve Ogullan" bildiginiz uzere yayimlandigmda yazarma buyuk bir
iin kazandirdi, Buraya kadar yazarm yazma ve edebiyatla ugrasma halini
efsanelestirmek icin elimizde her ttlrlti malzeme var.

Orhan Pamuk icin roman yazmayi ilginc kilan seylerden biri de her yeni
romanda yeni bir soyleyis tarzim bulmak olmah. Bu yuzden ikinci romam ilkine
benzemiyor, ii9iinciisii hepsinden farkh kahyor. Orhan Pamuk, "Beyaz Kale"nin
dussel ortammdan, karanhk sahnelerinden "Kara Kitap"a dustugunde artik
disanda da tarunrms bir yazardi.

Herne kadar Dogan Hizlan, Selim ileri'den Adalet Agaoglu'na kadar pek 90k
degerli ve onemli yazanmiza disanda sans tamsa da, yeni dunyada var olmak iyi
yazarhgm yam sira profesyonellik diyebilecegimiz bir seyi de gerektiriyor.
Ajanlar ve ajanslar ama en onemlisi burada ve burasi icin yaziyor olma halinden
kurtulma durumu. Hatta cikacagi zirveyi en basmdan gozune kestirmek !

Orhan Pamuk her adurum hesaplayan bir yazar. Butun kitaplan 90k satmasma
ragmen bir kalemde 90k satabilmenin ince yollanm buldu. "Yeni Hayat",
Turkiye sartlannda edebi bir eserin yuz binlerce satabilecegini, banka
memurelerinin, terzi yamnda cahsan cirak kizlann kitapcilara kosabilecegini, bir
kitabi okumaya cahsacaklanru, dahasi okuyup sevebileceklerini herkese
gosterdi. "Benim Adim K1rm1z1" ile bu rakam dusmedi; daha da yukseldi. Son
romam Amerika'da da 90k konusuldu, hatta soylcncnlere bakihrsa Turkiye'ye
yansiyan bunun onda biri bile degildi. Orhan Pamuk, "Benim Adim K1rm1Z1" ile
90k zor bir kaleyi, Amerika'yi fethetti. Son olaylardan once Amerika' da gozii

•eoern Romania Serflveni
Quixote'den Beyaz Kale'ye Taklitei ve Temsilci Anlan
uk: yillanrrnzm en onemli karakteridir yel degirmenlerine savas acan Don
· ote. Ince uzun yUzil, bembeyaz sakah, gfun~ rengi zirhi; tiknaz refakatcisi
ho Panza ve alu gidip vahi kalrms an Rosinante ile cocukluk imgelerimizi
li¢rmi~tir. Hele hayanm adadigi sevgilisi koylu kizi Dulcinea ...
el de Cervantes'in 17. yuzyilm baslannda kaleme aldigi yaklasik 800
~1
olusan bu kalm dostumuzun oztmde modem edebiyatm temelini olusturan
malann yatngnn cogumuz bilmeyiz. Sistemli bir bicimde edebi tiirleri,
aauLMerleri, anlancilan, okuyuculan; hatta yazarlan seruvenine dahil eder modern
vu.1011. Okuyucunun zihnine tum edebi kavram ve kuramlan civiyle sabitler once.
ine ozgij kurgusu zamarn zamarun, mekaru mekamn, tiirii tUriin icine
irmeye baslar adIID adIID. Golge oyunu ilerledikce vidalar gevser, Anlaticilar
~ir,
karakterler ters yuz olur; okuyucu kendi imgesini karsismda bulur.
omanm otoritesi olan yazar kimligini boler de boler. Ortaya cikan yeni 'turse
ollektifee yazrlmis modern romam olusturur.
oklugun icinde var olur, §ilpheli zihinlere gercekligi sorgulatir. Okuyucusu ve
yazan gozden kaybolurken o basucumuzda dikiliverir, Cagdas Edebiyanrmzm en
onemli eserlerinden Beyaz Kale'de bu golge oyununu basanyla kullannustir Orban
Pamuk. Modem akimm Turk Edebiyan'nda belki de en onemli temsilcisidir
z.amam, mekam, karakter ve anlaucismi karmasiklastiran Beyaz Kale. Delillerle,
esin bilgilerle, tarihi gerceklikle yola cikar. Siipheyle, kaosla, karmasayla cekip
gider. Kitaba net baslayan zihnini bularuklasnrarak terk eder okuyucusunu.
200 yilhk seriiveninde romamn refakatcisi olahm; bahsettigimiz iki romanla derin
bir yolculuga cikarak, .. Her iki romanda da oykii tarihi gerceklik tasidig; iddia
edilen bir takim yazitlann bulunmasiyla baslar. Birer anlanci belirir ve yazitlann
gerisini bulmak icin yola cikar. Sonta baska anlaticilar belirir ve oykiiyii kaldigi
yerden anlatmaya baslar, Boylece yazitlan kaleme alan ses, bulup hikayeye
baslayan ses ve gerisini getiren ses olarak iic;e boltmen anlaticiyla daha romanlann
basinda tamsir okuyucu. Anlaticilar kopuk kopuk bilgileri birlestirdiklerini
romamn umulmadik yerlerinde belirerek ammsatirlar siirekli. Don Quixote'nin
ortasmda yazitlan Arapca'dan Ispanyolca'ya ceviren Cid Hamed Benengeli bir
kelimeyi okuyamadignu paylasir okuyucuyla. Beyaz Kale'de de 90k bilge ii9iincii
ses anlanci Venedikli'lerin esir ahnmasmm iizerine kisa bir yorum yapar. Roman
ilerledikce anlaticmm etkisinden siynlarak kurguya yogunlasmaya baslar okuyucu,
ikinci surprizle karsilasiverir. Don Quixote romamnda Cervantes'in hapiste
oldugundan bahsedilirken Beyaz Kale'de de Orban Pamuk'un bir onceki romamna
net bir gonderme yapihr.
Don Quixote'de bu gcndermecilik oyunu bir adim ileriye gider; kitaplar ve edebi
tnrler taklit edilmeye baslar. Don Quixote ve Sancho bir cobanla karsilastigmda
pastoral, bir asikla sohbet ettiginde lirik soylemler kullamhr omegin, Sovalyelik ve
tiim kurallan sovalyecilik oynayan Don Quixote'nin tartaklanmasi ve
asagrlanmasiyla alaya ahmr.
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Zamarun ve mekarun icice geeerek karmasiklasmasr Don Quixote'de Sancho ve
Don Quixote'nin farkh algilamalanyla ifade edilirken Beyaz Kale'de geri
don~lerle belirginlesir, Don Quixote bayildigmda aylarca bir evde misafir
kaldigmi, Sancho ise sadece bir iki dakika gectigini iddia eder. Veba salgmi
sirasmda Beyaz Kale'de Hoca ve Venedikli zaman konusunda celiskiye duserler
once. Sonra geri don~ yapan anlatici okuyucuyu kronolojiyi sorgulamaktan
vazgecirir, Beyaz Kale'nin Hoca'nm rm yoksa Venedikli'nin mi evi oldugu bile
karmasiklasir; trpki Don Quixote'nin maceralannm ortasmda evinde, yatagmda;
basucunda rahiple uyanmasi gibi...
Karakterler Beyaz Kale'de Hoca'nm Venedikll'ye, V enedikli'nin Hoca'ya
don~mesiyle ters yiiz olur. Khn veba olmus; kim kime misa:fir gelmistir golge
oyunlanyla okuyucuya da karakterlere de unutturulur. Don Quixote'nin idealist
soylemlerinin bitisi, Sancho'nun sovalye jargonuyla konusmaya baslamasi da ayru
"'lge oyununun diger romandaki yansimasidir, Mis kokulu dusesi Dulcinea
sanmsak kokan bir koylil kizi olarak gortmmeye baslar Don Quixoteye de. Oysa
Sancho onun bir duses oldugunu iddia etmektedir. Don Quixote kendine savas
a,;an devler gordilgiinde Sancho'nun tek gordilgii yel degirmenlerine savas acan bir
1i olmustur basmda, Zamanla karakterler oyle i¢ic;e gecmistir ki Sancho o zaman
gercekten devlerle savastiklanna inanarur hale gelmistir.
Her iki romanda da sonunda birbirine denusen karakterler birbirlerine tilrlil oyunlar
eynamis; baskalanrun oyunlarma da alet olmuslardir, lluzyon ve ililzyonistler her
· romanda da bilyilk yer tutar. Beyaz Kale'de Hoca ve Venedikli'nin gi.inlerce
ugra~arak gerceklestirdikleri havai fisek gosterisi de Don Quixote ve Sancho'yu
kandiran bilyilcil de iluzyonlar dunyasmm romanlardaki temsilidir. Kafasi kansmis
okuyucunun bile Don Quixote'de romarun birinci bolumnne iliskin sorular soran
diik ve duses olarak yansunas1 vardir, Dilk ve dusesin Don Quixote ve Sancho'yu
kandiran iki firsat d~kilnil cikmasi da oldukca ironiktir. Venedikli'nin Hoca'yi
kandrrarak yerine gecmesinin yaratngi ironik durum olilm doseglnde Don
Quixote'nin Sancho'yu basmdan beri kandirdrguu; ashnda sovalyelik diye bir sey
ohnadignu itiraf etmesi ironisine paraleldir.
Romanlann sonunda Don Quixote da Hoca rm V enedikli mi oldugu tam aciga
~yan
ikinci karakter de olilr. Onlar olilrken Sancho Panza ve diger karakteri,
n kisilige adeta bilrilndilkleri bir baska golge oyunu beklemektedir.
Her iki roman da net sonlarla huzur icinde bitmek yerine bulamk ve okuyucuya
mdan beri kandmldigim d~iindilren hirer surpriz sonu tercih etmistir.
Idama giderken Hoca Beyaz Kale'deki arulanm hatirlar. Oysa ki orasi
enedikli'nin evidir ve Hoca bu eve misafir bile olmannsnr, Don Quixote'deyse bu
romaru kim yazdi tarnsmasi getirir sonu. Sonunda kalem bile ortaya cikar ve bu
romaru yazamn kendisi oldugunu iddia eder.
Taklitler ve temsillerle dolu olan bu iki romandan ilki modem romanm
vramlanm ve soylemlerini belirlemis; Beyaz Kale de onun izinden gitmistir, Apa
ya gore anlaticilar, karakterler, Zaman, mekan.yazar, okuyucu ve tilm
ylemler hirer yamlsamadir. Roman da hayat gibi bir ililzyondur ve iluzyonistlerle
hidur.;
·

Bir sahne uzerinde birbirini yamltan iki iluzyonist ...
Iste bu gercegin ta kendisil
Miguel de Cervantes
( Bu sozii Don Quixote romamnda Don Quixote soylnyor aslmda. Aeaba ona nu
referans verilmeliydi?)

Yazanilnci BiLGiN
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Orhan Pamuk Kanada'ya konustu

Kanada'nm CBC Radyosu, iinlii yazarr soyle~i programma konuk etti.
6 May1s- Eleanor Wachtel'in sundugu "Writers and Company" adh programda, yazarm
yasam oykusu ve yapitlan uzerinde duruldu. Pamuk, cesitli sorular uzerine Turkiye'nin siyasi
ve sosyal bir panoramasmi aktardi,
Eleanor Wachtel'in sundugu "Writers and Company" adh programda, yazann yasam oykustl
ve yapitlan uzerinde duruldu. Sunucunun "siradrsi yazar" olarak tarumladigi Orhan Pamuk,
islami minyatur sanatmdan nasil etkilendigini anlatrrken, "Kara Kitap" adh yapitmda
istanbul'u kendine oz farkh bir tarzda betimlemeye cahstignu, bu amacla islam klasiklerini
okudugunu ve incelemeler yapugim, islam sanatmm "safhgi ve sadeliginin" etkisinde
kaldigim
belirtti.
islam'la ilgili goril~ilnil de aktaran Pamuk, Turkiye'nin
A vrupah bir kimlige burunmesine onem verildigini, ancak bu yapihrken tarihi degerlerin
unutuldugunu savundu. Pamuk, Osmanh kulturunun bastmldigiru, bunun yerine humanist,
liberal ve Banh degerlerin benimsendigini, ancak bunda da tam anlarmyla basanh
olunamadrgmi soyledi, islam kulturuyle arasmdaki iliskinin "tamamen entellektuel dtlzeyde"
oldugunu ifade eden Pamuk, buna en guzel omek olarak "Benim Adrrn Kirnuzi" adh kitabmi
gosterdi ve bu kitapta ihtisamh islami allegorilerin laik bir anlatrrnla sergilendigini kaydetti.
Programda, Orhan Pamuk'un Turkiye'nin konumu hakkmda, "Ban ile Dogu arasinda bulunan
Turkiye, cografi olarak Avrupa'ya ait, ancak siyasi anlamda nereye ait oldugu bir soru isareti"
~klindeki
tammlamasi
aktanldi.
Pamuk, neden siyasi bir kitap yazdigma iliskin bir soru uzerine, romanlannm populer
olmasmdan sonra liberal goruslerinin gundeme geldigini ve giderek siyasi bir kimlik
kazanmaya basladigmi soyledi, Pamuk, Tilrkiye'nin sorunlanyla ilgili kendi tarzmda bir
siyasi kitap yazmaya boylelikle karar verdigini belirtti. Sunucunun, 11 Eyltil saldmlanmn
Turkiye 'de nasil tepki gordugilne iliskin sorusu uzerine Pamuk, Turkiye genelinde toplumun
endini ne ABD, ne de asm koktendinci gruplarla bagdastirdtgmi soyledi

Orhan Pamuk, kitabmm Kurtce cevirisini
imzaladi
Kurtce'ye "Nave mm Sore" olarak eevrilen "Denim Adrm Krrnuzr" adh romanm
tamtnu iein Diyarbakrrda bir soyle~i dilzenlendi.

Yazar Orhan Pamuk "Benim AdIID Kmmzi" romamnm Kurtce cevirisinin tamtmn icin geldigi
Diyarbakrr'da "Edebiyatta Kulturlerarasi ili~ki" adh soylesiye katildi.

Pamuk, "Diyarbakir 2. Sanat ve Kultur Festivali" etkinlikleri kapsammda yapilan
soyleside, Diyarbakrr'a her gelisinde yanhs anlasilacak birsey soylemekten korktugunu, ancak
korka korka da olsa tekrar geldigini belirterek, hicbir yerde kendisini bu kadar evde
hissetmedigini soyledi.

Kitabmm Kurtce cevirisinin cikmasmm olay olmasmm anormal bir durum oldugunu ifade
eden Pamuk, Kurtce'nin baski altmda olan bir dil oldugunu ileri siirerek, "Kurtce'nin bu

durumu A vrupa ve dunyaya karsi herzaman yuzumuzu kizartan bir durum olmustur" ifadesini
kullandi. Daha sonra izleyicilerin sorulanru yarutlayan Pamuk, roman ve siiri ile romanci ve
sair karsilastmnalan

yaparak, sunlan soyledi: "Allah sairlerin kulagma bir seyler fisildar da

oyle yazarlar. Romancilann kulagma ise fisildamaz, Biz romancilar ise fisildasaydi ne
soylerdi diye dil~ilnilp roman yazanz." Pamuk daha sonra uzun kuyruklar olusturan
okuyuculanna "Benim Adrm Kirrmzi" kitabmm Kurtce cevirisi "Nave mm Sore"yi imzaladi.

Orhan Pamuk'un romam A.B.D'de

Yazar ingilizce'ye cevrildikten sonra
Amerika'da popiiler olan kitabi
"Benim Adun Krrmizr'tnm tamtnm
i~in Washington'da diizenlenen
toplannya kanldi,

OrhanPamuk

13' Mart-

Pamuk, Smithsonian Freer Ulusal Sanat Galerisi'nin duzenledigi
toplantida, "Benim Adim Kirrmzr" romanmdan bir bolumu ingilizce olarak
okudu, sonra da hayranlan icin imza dagitn. Son romam "Kar" ise diger
romanlan gibi ingilizce'ye cevrildikten sonra Amerikan okurlarmm begenisine
sunulmayi bekliyor.

2-1-iNCELEME

ROMANIN OZETi

Onyedinci yuzyilda Venedik'ten Napoli'ye gitmekte olan gemilerini Turk
gemileri kesmisti.Gemide ki
Turk magripli olan kurekcileri Osmanh
donanmasuu duyunca sevincten kiirekleri birakrmsn.Acemi kaptan korkudan ne
yapacagmi sasirrmstr.Gemiyi kusatan Osmanh Levent'Ieri gemide kiyasiya bir
savas veriyordu.Venedikli ise kamarasinda bir an kendi gecmisiyle karsi karsiya
idi.Dostlanm nisanhsim ve akrabalanru di.i§iindil Osmanh Leventleri Miisltiman
koleleri zincirinden kurtanp diger Venedikli denizcileri esir aldilar direnenlerde
savasarak yok oldular.Osmah donanmasmm kaptani Ceneviz donmesi reis
Venedikliye esir almadan once ona neden anladignu sordu.0 da astronomi
bilgisinde iyi oldugunu ve geceleri yon bulma yeteneginden bahsetti.Cunku
esirleri Osmanlilar yeteneklerine gore kullamyorlardi Venediklinin elinde
anatomi kitap cildi gordukleri icin ona hekimlikten anlayip anlamadiguu
sordular.O da cerrah olmadignu ama pansuman yapabilecegini beyan
etti.Venedik donanmasmm kaptam da kaziga otutturulup oldiiri.ilmi.i§tii
kirbaccilan ise bumunu ve kulaklanru kesip ibret olsun diye bir sala koyup
denize birakmrslardt,Venedikli esir anatomi biligisinin degilde aklmm
Kumazhgi ile diger esirlerden rahatti.Birkac tedavi ettigi Turk'un yarasi
kendiliginden kaparunca herkes onun hekim olduguna inandi.Donanma
Istanbul' a esirleri alayh bir bicimde halkm ve cocuk padisahin onunden
gecirildiler oradan da Sadik Pasa'run zindanma atnlar.Zindan cok pis bir
yerdi.Venedikli esir gardiyanlarm birkacim iyilestirdigi icin ona gilzel bir hucre
bile vermislerdi.Hekimlikten zindanda para bile kazamyordu bu paralarla
zindanda gardiyandan Turkce dersi alarak kisa bir snrede Ttirkce
ogrenmi§ti.Zindarrda hastalan iyilestirdigini duyan pa§a konagma cagirtmis
gorevliler konaga gotiirdi.igilnde pasamn basit bir soguk algmhgi hastahgnu
gorur.Yaptigi basit ilaclan pasaya verir.Pasa tekrar Venedikli esiri cagirtmis
idi.Pasa'nm iyilestigini gorunce sevinmis.Pasa' da onu her zaman kollayarak
odulleadirmistir.

Pasa sefere cikrmstir.Seferden donuce Venedikli esiri tekrar cagirtnusn
pasanm odasina girince Venedikli esir kendisinden bes aln ya~ buyuk ama
kendisine cok benzeyen birini gorunce 90k sasurrust: okadar benzerlik ki
kendisinin oradayrms gibi
hissetmisti Pasa ogluna bas vezirin kizim
I
alacakttr.Fakat gosterisli bir di.igi.in yapmak ister.Pasa yapacagi di.igilni.in essiz ve
mukemmel olmasiru dilemektedir. Pasa Venedikli esire gokytrztme firlatilan o
fiseklerden ve barutlardan biligisinin olup olmadignu sormustur.Venedikli esir
de bu konuda her seyi bildigini soyleyince.Pasa, Hoca ile beraber bu isi
hazrrlamasuu soyler, Daha once de Sultan'nm dogumun da ,sonradan olen bir

Maltab'mn ates bazlarla hazirladgi gosteride pasamn Hoca dedigi Venedikli Esir
ile beraber bu gosteri icin cahsmalara baslamasnu ister.Aynca Venedikli Esir'm
hayan tamamen hocamn sorumluluguna vermistir.Hoca ile Venedikli Esir kafa
kafaya verip testlere baslarlar.Fisek gosteri testlerini sur dibinde denerler.Testler
bitince de arnk zindana degil Venedikli Esir' in hosuna gitmedigi Boca' run evine

giderler evde devamh karsihkli bir bilgi ahsverisi icindedirler.Gerci bu sadece
Hoca'run Venedikli Esir'den bildiklerinden faydalanmasi ile olur.Venedikli Esir
kendini yeterli gordiigii icin Hoca'mn bazi fikir ve sorulanna burun krvmyordu
umursamaz tavn Hoca'yi hep kizdmyordu nihayet Hoca ile Venedikli Esir'in
bekledigi giin gelmisti.Dugunan ikinci giiniide havayi fisekleri yavas yavas
patlamaya baslanusti.Hersey 90k miikemmel gidiyordu.Savas sahnesini
canlandiran mukavvadan gemiler ates sacarak geciyordu.Venedikli Esir' in
tasrladigi "seytan" adi verdigi ejderha alev sacarak herkesi etkilemisti ve herkes
90k korkmustu.Bu Venedikli Esir' i bile korkutup sanki memleket ozlemini o an
unutmus artik geri donmek yerine istanbul'un yok olusunu hie istemez gibiydi.
Dilgiin boyle on gece siirmil§tU.Dilgiinsonrasi Pasa Hoca'ya tam masallardaki
gibi oldugunu ve 90k memnun kaldigmi belirtmistir.Venedikli Esir ile Hoca'yi
Pasa odullendirmistir.Ama o seytanm zaferini yadirgadignu soylemisti.Dugun
bitince Venedikli esir tekrar hiicresine yollandi.
Bir siire soma Pasa onu cagirtrmsn.Once gosteriden memnuniyetini
belirtip once Venedikli Esir' e ovguler yagdmrus ardmdan asil konuya girerek
Musluman oldugu taktirde serbest birakilacagnu soyledi.Venedikli bunu kabul
etmedi.Uc bulusmada ily kez redetmesi Pasa'yi cok kizdirrmsti.Venedikli Esir
artik idama dogru gidiyordu yine oliirken bile aym hayali gorttyordu "gozunu
onilde evinin arka bahcesine bakan bir pencereden gordnkleri canlandi.Bir
masarun ilzerindeki sedef kakmah tepsinin icinde seftaliler ve kirazlar
duruyordu.masamn arkasmda hasirdan oriilm~ bir sedir vardi,ilzerine
pencerenin yesil cercevesiyle aym renkte kus tiiyil yastiklar konmustu.Deha
arkada kenanna bit sercenin kondugu kuyuyla zeytin ve kiraz agaclanru
gornyordu.Onlarm arasmdaki ceviz agacmm yuksekce bir dahna uzun iplerle
baglanmis bir sahncak.belli belirsiz bir riizgarda,hafif hafif krprrdanryordu/'s.f30.Arttk bundan sonra dinini degistirse bile bir ise yaramayacagmi anlamis
kaderine razi olmustu.Sonuc istedigi gibi olmayip cellatlar onu Pasa'run yamna
geri gottirduler.Bu sahnede bile dininden donmeyip kararhhgnu gdstermesi
Pasa'yi 90k memnun etmisti.Yine de cezalandmnayi dusunuyordu ama Hoca'ya
kole olarak teslim edeceginden dolayi sozUnil hanrladi.Azat etmesini de arnk
Hoca'ya btrakmrsti.
Venedikli Esir ile Hoca'mn yollan tekrar birlesmis fakat bu sefer ilelebete
dogru yol acilnusti.Hoca Venedikli esire kendisine her seyi ama her seyi
ogretirse serbest birakacagmi soyledi.Bir sure arnk ogretmek yerine birlikte
arastmp bulmaya basladilar.llk etapta Venedikli Esir bildiklerini gozden

geciriyor Hoca ise onu fazla bit sey bilmiyor gibi davrarup onun tUm bildiklerini
ogrenip ozilinsemeye eahsiyordu.Hoca' da italyanca ogrendikten sonra onun
kitaplanm bitirince aralannda fazla bit fark kalmamisn.Hoca Snbyan Okulunda
hocahga gidiyor,geri kalan zamamnda hipotezlerini hazirlamak ve onu tetkik
etmekle geciriyorlardi
.ilk yih Hoca'run merak ettigi astronomi ile gecirdiler.Kendine bir rasathane
bicimini andiran gozlem odasi kurmustu.hep gokyuiiinii inceliyor ve elde ettigi

sonuclan da karsihkh tarusryorlardi
.Bir sure sonra Pasa'nm ricasi uzerine bir i§ icin Gebze'ye gitmislerdi Hoca
Gebze'deki tutarsiz namaz vakitlerini duzeltmek icin kusursuz bir saat yapmaya
koyulmustur.Arti olarak da kozmografya kurami ile de detaysal olarak
inceliyordu.Hoca Pasa'ya yaptigi saati gostermis.bu kusursuz icatla Pasa fazla
ilgilenmemistir.Tekrar tekrar Pasa'mn konagma gotiiriip gostermis.Pasa da en
sonunda saati yapmak icin Venedikli Esir' den mi yararlandigim sormus.Hoca
sinirlenmis.Pasa da onun bundan rahatsiz oldugunu gornnce bir silah icin
cahsmasmi teklif eder.Ona "dtismanlannuza dtmyayi zindan edecek bit
silahl'tyap der.~.f.-40 Arna silahm nasil bit sey olacagi hakkinda pasa bilgi
vermez.Proje ve tasanmim Hoca'ya birakir.
Pasa onlara bir gun Cocuk Padisah'm huzuruna cikaracagmi soyler Hoca
evrenin duzenini bir maketle hazirlanus onu Cocuk Padisah'a goti.irm~tii.<;ocuk
fazla anlamsiz sorularla Hoca'yi kizdmms.Hoca onun bu sorulanna hep
safsatalarla yetindigi icin sonra fazla aldms etmemistir.Hocaya gore Cocuk
Padisah 90k zeki idi ama etrafindakiler Hoca'rnn fazla yanasmasma engel
oluyorlardi.Hoca kendini tam izah ettiremiyordu.Cocuk Padisah Hoca'run fazla
yildtzlarla ici ice oldugunu goriince Hoca'ya 'gebe olan aslan'm kac tane
doguracagmi ve kaci disi kae; erkek olur' gibisinden soru sorar.s.f.-45 Hoca
astronomi ile ilgilendigini.mtmeccim olmadigim soylese de Cocuk Padisah' 1
ikna edemez.Hoca sonunda ka91~ olmadigmi anlayarak mannkh bir soz ile
dogan tum yavrulann esit olacagi gibi Cocuk Padisah' a da "dogan yavrulan
birbirine denk olacak!" der.s.f.-46

Bu Hoca'ya yeni bir anahtar kazandmr.Mtmeccimbasr Huseyin Efertdi
dalavere cevirdigi iein ve soyledikleri tutmadigi icin katli vacip emri verilir ve
oldurulur.Onun yerine artik Hoca dolduraeaktrr.Mtmeccim basmm
dokumanlanm Hoca ve Venedikli Esir okuduktan sonra bas basa vererek Hayatiil Hayvan ve Aoaib..i.il Mahlukat adh iki risale hazrrlarlar bu Cocuk Padisah' a
sunulan bir eserdir.Kitabi Pasa'ya verip Padisah'a iletmesini isterler.Pasa
Hoca'yi cok sevdigi icin bunu verirse bilim degil bunu muneccim birisinin
yazebilecegini.bilim sadece silah gelistirme yonde olacagmdan Padisah'a

iletmemistir.Her muneccimbasmm sonuna gelenlerden Roca'ya da gelmesini
istemez.
Padisah billug cagma gelince Hoca.onun bu yasta ve her seyden
etkilenecegi icin bir kitap yazmaya karar verir.Bu arda Koprulu Mehmet Pasa
bas vezir olunca Roca gibi degerli kisileri bilip Hoca'ya Gebze'de dirlige
kavusturmustur
.Bir sure Roca ile Venedikli Esir kendi kendileriyle kaldtl<lannda "niye
benim ben"sorusuna .acikhk getirmeye cahsirlar.Cevap olarak hen benim gibi
yorumlarda bulunurlar.s.f.-63
Giinler sonra sehirde bir veba salgnu cikar.Her giin onlarca insan
oliir.Venedikli Esir bu durumdan cok korkar.Hoca ve ahali bu hastaligi Allah'in
bir emri gibi goriir.Bir sey yokmus gibi herkes giinliik hayatma devam
eder.Olum varsa -oliinecek gibi kaderlerine boyun egerler.Bu arada Hoca'yi da
bir bocek ismr.Koltugun alnndaki kocaman §i~ligi Venedikli Esir vebamn
belirtisi zanneder.Hoca once korkmaz ama oda bunun veba oldugunu
zannederekten korkuya kapihr,Venedikli Esir vebadan korktugu icin ve
kendisine bulasacagi korkusundan Boca' dan gizlice Heybeli Ada'ya kacmaya
karar verir ve gizlice evden kacar.Kacar fakat akh Hoca' da kahr.Onula
yasamaya ah~t1g1 icin onu ozler.Hoca izini bulur ve onu tekrar yanma ahr,
Padisah Hoca'yi cagirtnus bu veba salgmmm nasil Sona erdirecegini sorar
Hoca ile Venedikli Esir yine bas basa veririler vebayi seytana benzeterek ondan
kurtulmanm formulu en cok nerede gezindigini takip etmek derler.Halki ev
hapsinde ve carsr pazann da girislerine kontrol noktasi kurarlar belli bir siire
sonra veba azahr Hoca'run hazirladigi takvimin sayesinde ve tahmin gticuyle
vebanm gunnnde bitmesi Hoca'yi basmtmeccim yapar.Bu Hoca'mn Padisah'a
daha 90k yaklasmasma neden olur.Hoca tfun vaktini rleredeyse Padisah'la
geciriyordur.Bu hocayla Venedikli Esir' in onbes yil bekledikleri bit zaferdi.
Padisah arnk yirmibir yasmdaydi.Hoca bu zamanda Padisah' la daha samimi
olarak hirsh tutuyordu.Bas Vezir Koprulu'nun oJiimii ve ordunun Macaristan
seferine cikmasi Padisah'Ia fazla gorusmemeye basladi.
Roca bir sure sonra Padisah'rn av gezintilerine kanhyor.Padisah ona
"dusmanlannuzr perisan edecek o inarulmaz silahi yap da gorelim der.s.f.-124
Silah icin gelirlerini btrakngr koylerden.hanlardan.zeytinliklerden gelecek
korkunc para Hoca ile V enedikli Esir' i deliye cevirmisti.Yaptiklan ilk taslagi
Padisah' m huzurunda test ederken Venedikli Esirin de iscilere emir verdigini
gorunce onu huzuruna cagrrnr onbes yil sonra tekrar padisah'r gorur.Padisah'a
yirmi yildan beri burada oldugunu soyler.Padisah Venedikli Esir'e "sen mi

ogretiyorsun bunlan ona"der.s.f.-126 Padisah'la arnk Venedildi Esirde sik sik
go~Ur.Hoca'run anlattigi kadar Venedikli Esir'e gore aptal degildir.Padisah'm
ustaca sordugu sorularda ve kU9iik zeka kurnazhklannda" Roca' run ne kadar
hoca ne kadar ben,ne kadar hoca"s.f.-129 oldugumuzu merak etmis Padisah bu
soziin akabinde biribirimize 90k berlzememize ragmen kisiliklerimizi ayirt
edebiliyordu.Ama Venedikli Esir'in kisiliginin kendisinden aynhp Hoca'run ki
ile.Hocalmn kisiliginin de Venedildi Esir ile ikisinin farkma varmadan
birlestigini anlanusti.Padisah fikirlerimizi sunarken bile 'hayir bu senin degll,
onu d~iincesi." deyiverirdi. Veya "simdi, onun gibi balayorsun, kendin gibi bak
!" diyerek ikisini birbirinden en iyi Padisah ayirt ediyordu,
Dort yd boyunca Hoca silah projesi icin yogunlasmis,Venedikli Esir de
gilnlerini Padisah i1e geciriyordu,Venedikli Esir eglencelere.gezinti mesire
yerlere.torenlere.davetlere gidiyordu.Venedikli Esir' in Padisah' in yamnda
devamh gezmesi onun iiniinii artirmistir.Bununla beraber Venedikli Esir
hakkmda dedikodu ve iftiralar 9ogalrr.Biitiinbunlar' gavura dis biliyorlar' s.f-140
diye ortabkta laf dolasiyordu,
Nihayet Hoca silahi bitirir.Padisah Edime'ye gecmis Boca ile Venedikli
Esir'i cagirur.Silahi da beraberinde goturnrler.Bir sure Edirne'de kaldiktan sonra
ne zaman sefere ciklacagi beklenilmektedir.Beklenen bir gun Lehliler 'vergiyi
gelin kihnclanruzla aUn's.f-145 diye haber yollaymca sefer karan ahmr.Sefer
icin yola cikihr.Hoca'nm yapugi ucube silahta yanmda gotiiriiliir.Sefer yolunda
Padisah ve erkam av seferleri ve yiiriiyii§iine ciknusti.Sefere giderken birkac
Hiristiyan koyun de Hoca birini yakalar,terciiman sayesinde su soruyu sorar:"
hayanmdaki en biiyiik gtmah.isledigin en biiyiik kotuluk neydi?"s.f.-148
Padisah'm 90k hosuna gider,
Artik yolun sonuna gelirler.Lehlerin topraklanna girerler. Yeniceriler
arasmda Venedikli Esir' in ugursuzluk getirdigi.onun bir hain ve ajan gibi
soylentiler cogalmaya baslar.Yeniceriler Venedikli Esir'in
kellesini
istiyorlardi.bu arada savas olanca kirgmhgi ile baslar.San Huseyin Pasa
Lehlilerden Doppio Kalesi' ni alamarmstir.<;iinkii Avusturyahlar.Macarhlar ve
Kazaklann yardmundan dolayi almarnarmsn.Bunabir sebep de Hoca' run yapngi
silah da camura saplannus.kimse onu cikartmak icin bile yanasmarmsn.Bfi)"AZ
KALE
ahnamisn.Savasm
maglubiyeti tizerine
Padisah'm
herkezi
eezalandiracagi ve Venedikli Esir' in de Yeniceriler oldurecegini Hoca bildigi
icin gece cadir da Hoca ile Venedikli Esir giysilerini degistirir ve V enedikli Esir
Lehlilerin arasma rahatca kansip Empoli'ye dogru yola duser,
Savastan sonra Hoca Gebze'ye gider.Artik evlenip dort cocuk sahibidir.Hoca
Padisah'i tahtan indirdiklerinde saraydan kacmisnr.Arnk kendini am yazmaya
adamisur. Hoca'nm evine bir gun Venedikli Esir'in memleketinden bir ziyaretci

gelir Hoca'ya dostu yoldasi olan Venedikli Esir'i anlanr.Onun Turkleri
Padisah'r ve kendi hayat hikayesini yazdigr kitabi anlanr.Turkleri cok sevdigini
soyler.Arkadasi ~1
ile cok gee de olsa evlenmistir.Venedikli Esir'in
kitaplan 90k okunmus ve 90k satrmstrr.Akademilerde ders vermis cok zengin
olmustur.Hoca da gelen misafirine aynen kendi yazdigr hatrra kitabi misafire
okumasi icin verir.Misafir okumaya basladigm da kitaptan bir ara kafasnu
kaldirdigm da Hoca' run evinin arka bahcesine bakan o pencereden sunu gorilr
"bir masamn iistiindeki sedef kakmah tepsinin icinde seftaliler ve kirazlar
duruyordu.Masanm arkasinda hasirdan oriilmii§ bir sedir vardi,uzerinde
pencerenin yesil cercevesiyle ayru renkte kus tilyil yastiklar konmustu....
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SAIDS KADROSU
(

VENEDiKLi ESiR;
Romamn bas kahramam ve kendi agzmdan hayat hikayesi
anlatihr.Kusatma srrasmda yirrniuc yasmdadir.Kendince mutlu bir hayati
vardir.Annesi .babasi.kekeme k12 kardesi vardir.Cok sevdigi nisanhsi ve
kayinpederi vardir.Empoli' de yasamaktadir,
Floransa' da, Venedik'te"bilim
ve
sanat" okum~tu.Astronomiden,matematilcten,
fizikten ve resimden anladigma
inamyordu; Tabi ki kendini beyenmisin tekiydi kendinden once yapilan seylerin
cogunu
yutmustu.hepsine
de dudak
bukuyor
dutKrsaca.siradan
bir
gencti.Sevgilisi ile tutkulan.tasanlan.dunyayi
ve bilim konusan.nisanhsuun
kendisine hayran olmasuu dogal karsilayan bu gencin sik sik yapngim gibi
kendime bir gecmis uydurmam gerektigi zamanlarda.ben olduguma inanmak
gticume gidiyor ama bir gun bu yazdiklanmi sabirla sonuna 'kadar okuyan birkac
kisi o gencin ben olmadiginu
anlayacaklardir.diye
kendimi teselli
ediyorum' .s,f.-13
Sevgili kitaplanru cok seven ve onlara deger veren birisi idi.
Savasta bile kendi hayati icin kar cikarabilen bitjsidir.Esir ahndiginda tiptan
anladignn ve birkac kisiyi · iyilestirince zeki ve kivrak akli sayesinde diger
esirlerden ustiin tutulmustur.Hatta bu isten para bile kazamyordu.Bu esir oldugu
zaman bile kendisine mucizeler olusturan bir tiptir.Osmanhlann neler
konustugunu
anlayabilmek
icin hekimllkten kazandigr paralarla kole
kahyalardan Ttirkce dersi alrmstir.Cok zeki oldugu icin 90k kisa zamanda
Turkce'yi 9grenmi~tir .Bu paralardan bu kahyaya kendine yiyecek getirmesi icin
para veriyordu. Cunku kendi saghgim cok iyi bilen biri idi.
Hoca ile karsilasttktan. sonra birbirleri ile benzerligi onu 90k
korkutmustu.Ona sanki bir oyun oynadiklanru dfujuniiyordu.hoca ile cahsmaya
baslayinca devamh tartisryorlar ve ona 90k kiziyordu.Astronomi egitiminden
Ptolome kozmografyasmm temel kurallanru bile biliyordu.Hoca'nm ona bir
takim bildiklerini soylemesi ve bunlan kanitlamak icin kitaplan gostermesi
karsismda Venedikli Esir onemsiz buluyordu. Cunkn kendini begenmis tarzi
vardi.Bu da karsi tarafi hie; hosnut kilrmyordu.
Beraber yaptigi gosteride Hoca' dan aynhnca
kiskanc gozlerinden
kurtulduguna seviniyor ama onla beraber gecirdigi hareketli gunlere de akh
takihyor sanki kendisine 90k benzeyen Hoca'yi anyor gibiydi.Venedikli Esir bu
am kitabmda Hoca'yi ne kadar 90k sevdigi Heybeliada'ra kaeip tekrara, hicbir
~ey yokmus gibi geri donmesi gosteriyor.Venedikli Esir Hoca'nm sordugu

sorulara cevap vermedigi zaman.Hoca da onu cezalandrracagnu soyleylnce onun
sorulanna tam olmasa da yamt veriyordu .Hoca'run kendisinden baska hicbir
sey yapamayacagnu biliyordu,Onu bu haliyle hem kucumsuyor bem de bu halini
90k seviyordu,

BOCA:
Edirne'de yasamaktadir.Babasr 90k erken oldiigii icin Anne'si sonra bir
daha evlenmistir.lki tane oz dort tane uvey kardesi vardir.Hoca oz kiz kardesi
Semra'yi 90k sever.Diger kardeslerini hie sevmez .Onlar sadece para lazim
oldugunda onu ararlardi.Okumaya en merakli olan kardesleri arasmda Hoca
imis.Kardesleri arasmda en akilh.en becerikli,en cahskan ve en becerikli ve en
gil9lii olanmda ve en durust olam da hoca imis.
Selimiye Medresesine kabul edilmisti.bitirecekken bir iftiraya ugrarms ve

aynlnus.Annesinin oliimilnden sonra istanbul'a geldigini.bir ara bir tekkeye
dadandigmr ama oradkilerin hepsinin alcak ve sahtekar oldugunu gordukten
sonra aynlnustrr.Tum paralarlill kitaba vermistir.Parasi bitineede sagda solda

!if!~~! m:~ tfili.lll~~~m NiMi~I~ !~!& ~~/~
Bir kere evlenmek iizere karar vermis.olmayanca da bir daha mahallelinin
isran iizerine bile bunu dusunmemis.
Uvey Babasi yorganci idi.Babasmin meslegine 90k meraki vardir hatta
bos vakitlerinde bile yorgan diker.'Dinine dii§kiinliigii ve hep namaz kilar ' der
Venedikli Esir onun icin.Bazi geceleri asuftelerle eglenerek gecirir.Visne
recelini de 90k sever.
Hoca romarun asli kahramanlanndandir.Olay tamamen Venedikli Esir ve
Hoca ile arasmda gecer.Hoca Venedikli Esir' e tipa tip benzeyen ondan bes altt
ya§ biiyiiktur.Yiizii sakalhdir.Venedikli Esir Hoca'run kolesi olarak
verdiklerinde onu azat etmnin tek sartmi koymustu : 'ne biliyorsan ogretmeni
istiyorum' demistir.Hoca ilk giinlerde bir seyler ogreniyordu Venedikli
Esir' den.Ogrendikce de meraklamyor idi.Ama bu tuhaf bilgiyi derinlestirmek
icin bir adim daha atmaya cekiniyor idi. Venedikli Esir daha bilgili idi ama bu
durum bunlann karsihkh kncumsemelerine hie engel degildi.Hoca fazla
hayranhguu gostermemek icin onu belli belirsiz konulara cekip Venedikli esir' i
kii9iimseyipkizdinyordu.
Hoca'run diger merak ettigi konu Ay Yildizlar ve Gokyiizii idi hatta
Venedikli Esir' in Astronomi hakkinda bildiklerini anlatmca ilk defa bir sey
duymuscasma 90k meraklamyor ve merakla dinliyordu.Fakat merakiru a~1ga

vuracak bit sey soylemekten de cekiniyordu.Hoca kendince onemli buldugu
kitaplan ve bilgileri Venedikli Esir' le tarnsmak ve onun bilgisinden
yararlanmak istiyordu ama Venedikli Esir' in bazilanru onemsiz buldugunu
~oriince cok sinirleniyord~.Bu Hoca'run ~-il~e one~ verdigi idi.Hoca yapug;
icatlan anlamaymca herksi aptal olarak gorur.Ona gore herkes aptal olduklan
icin ogre,necekleri seyin once neye yarayacagmi soruyorlar.aptal olduklan icin
aynntilara degil ozetler~ merakhydilar.Aptal olduklan icin bir birlerine
benziyorlardi. Venedikli Esir' den hem vazge9medigini,hem de utandignu
gostermek ayn yamydi.Hoca herhangi bir dustmcenin icinden cikamaymca da
onun yardimmi dilerdi,

COCUK PADi~AH:
Romanda
asli
sahis
kadrosuna
yon
veren
kadrosundandrr. Venedikli Esir onu ilk gordugunde tarif eder.

tali

Boyu yasma gore kisa .kirnuzi yanakh sevimli bir cocuktu.Araclan,
oyuncaklan gibi elliyordu.Dedesi l.Ahmet' dir.Annesi Hi.irrem Sultan' dir.

salus

kendi

Padisah 21 yasma girdiginde Roca ve V enedikli Esir' in yazdigr risalelerle
yetisir sanki.hoca ile Venedikli Esir' in birbirlerine benzeseler de onlann farkh
karakterlerini ayirt edebilen tek kisi Padisah'tir.

RO~ANDAKi Di-GER Ki~iLER:
-Sadik Pasa.Hoca'nm sibyan okuluna girmesine vesile olan ve yakm dostu.

-Hnseyin Efendi.Muneceim basi ama sonra olduruluyor.
-S1tkI Efendi:yerine gecen muneccim basr,
~ Takiyuddin Efendi

-Kosem Sultan
..Koprultl Mehmet Pasa.Basvezir
-Tarhuncu Ahmet Pasa.Basvezir

-Reis:Ceneviz donmesi Osmanh Kaptam
-Mustafa Reis:italyan donrnelerifVenedikli Esir'in arkadaslan)
-Osman Efendi.Italyan donmesi(V enedikli Esir' in arkadaslan)
-San Huseyin Pasa.Komutan
-Sisman Hasan Pasa.Komutan
-Hoca'mn Annesi.ikardesleri uvey babasi ve diger akrabalan ...
-Venediklifisir' inAbnesi,KekemeKtz
karde~i,Agabeyi,Babas1,Ni~anbs1,Kaympederi,Anneannesi. ..
-Evliya:Gezginci
-Misafir.Hoca'ya Dostu olan Venedikli Esir'den haber getiren ..

DEGERLENDiRME
Esinlenme, etkilenrne, gtmderme, taklit etme, metlnlerarasihk, intihal
(cahnti), asirma gibi sozcukler dolasrr durur edebiyat dOnyasmda. Bu
konuda neyin ne oldugunu tam olarak saptamak neredeyse imkansizdir.
Edebiyat yapitmda i9i9e ge9mi$lik, masum bir esinlenmeyi mi, yoksa
dupeduz bir a$1rmay1 rm iceriyor, netlikle soyleyebilmek her zaman
mOmkOn olmaz.
Joanne Kathleen Rowling, artik nereden 'esdiyse' Harry Potter romanlanm
yazar cocuklar icln. Hk onceleri hic;bir editor kitabiru basmaya yanasrnaz,
Ancak sonra muazzam bir reklam karnpanyasiyla ardarda yaymlamr
kitaplan; filmleri, afisteri, kitabi, defteri vs. ctkar Harry Potter'in. Reklama
kanmaya haar kitlelerin bOyOk bir 'ac;hkla' kitaplara ko§tugu filmi ic;in
sinema salonlanrn doldurdugu gorOIOr. Hakikaten 'krskarulacak' bir
durumdur. Bu ne muhtesem basandir boyle?
BOtOn bunlann ardmda yag1m1zmiki gerc;e.gi yatar. Birisi; eski ve pek fazla
bilinmeyen bir 'masah' yeni temalarla yeniden yazrnaya kalkmanm rahatltg1;
digeri de her ~eyi tOket, fazla dusunme, kendine 'yalanci rOyalar bul' diye
hissettiren ve yonlendiren, bir gecikmi~ ergenlik fantazrmru her turlO boyun
sunrnarun kurgusu haline getiren 'tOketici sistemln' yapisr.
Rowlihg'in romaru Kutsal Kase adlt eski bir masaldan 'esinlendigi'
belirtilmektedir. Serge Tisseron'un Le Monde Diplomatique'nin Ocak 2002
sayismda 'Yeni Bir Efsane/ Ailelere Harry Potter' bashkh yazismda
vwrguland1g1gibi, "Bu acemi bOyOcOnOn maceralan en eski soylencelerden
birine, Kutsal Kase soylencesine gondermelerde" bulunuyor. Harry Potter
'yalntzca icinde buyi.icOlerin, kazanlann ve Halloween sosfu koto yazg1lann
eridigi bir pota olarak degiJ, aym zamanda bazilanrun, en azmdan 11-14
ya§ grubunun kayg1lanna yantt veren maceralar olarak' degerlendirildiginde
yukaqda vurgulad191m1zikili yap1y1 tarnarnlarms oluyor blr bakima: Eski bir
~eyi al, yeni bir dururna monte et ve ne kadar usd1~1llk hakimse o kadar
basanh olursunl
Harry Potter'de hicbir karakter iyiligin veya kotOIOgun yanmda yer
almarnaktadir. Bu yeni bir §ey midir? S. Tisseron, "Oysa masala
benzemeyen boyle bir oyku yaprsmin onceli yok degil. Bu Kutsal Kase
soylencesinin modeli. Bilinen hicbir kulture ait olmayan bu soylence
H.Potter oykOleriyle ortak yanlar ic;ermektedir. Bunlann en az be~ini
Tisseron §Oyle siralar: 'Qok ozel silahlann kullamlmasr, simgesel hayvan
olarak geyik,, 'opucuk" smavr, hayat veren kazanm rolO ve son olarak ozel
bir yazqirun kanm olarak yara iii.'
Bu 'yara izi'ni Rowling de tasimaktadir. Esinlenme mi, rnetinlerarasihk rm,
cahntt rm? Rowling'in yarasi kanamaktadir!
Gecerken behrtelirn, verilen mesaj, 'Her §ey o kadar hrzh degi§iyor kiergenlik oncesi donernin kendisinden baslarsak- ulasrnak icin amaclar
belirtemek hicbir i§e yararruyor, en iyisi degi~imlere ayak uydurmak'
biyiminde olunca bir baska yara da kanarnaya devam ediyor demektir.

Orhan Pamuk da Kar'la birlikte c;Qk htzh bir reklarn kampanyasma giri§ti ve
kitab: defalarca baski yapti. Kitap 'cok sattt' ama 90k okundu mu, orasi
biraz §Opheli. Her zamanki gibi sorumuz degi§medi: Sadece 90k satmak
yeterli midir? Her 90k satan 'iyi' edeb'iyat yapm rmdir? Bu sorulan
derinlernesine incelemek murnkun ancak biz Orhan Pamuk'ta 'esinlenme'
konusu uzerinde duracag1z. Konumuz ise Kar degil Beyaz Kale olacak.
Pedro'nun Zorunlu istanbul Seyahati/ 16. YOzy11'da Turkler'e l=sir Dusen Bir
lspanyol'un AmJan adh bir kitap TOrkc;eye Fuad Canm tarafindan cevirllir ve
GOncetYaymc1hk tarafmdan 1996ida yay1mlamr. Orhan Pamuk'un Beyaz
Kale adh romam ile bu kitap arasmda cok fazla 'benzerlikler' vardir, Ahmet
Ytldiz Edebiyat ve Ele§tiri dergisinin 24. sayismda bu benzerligi ele alan
'Roman Yazma Teknikleri ic;in Bir Ornek Kitap: Beyaz Kale' adh bir
inceleme yazar. Bu lncelemede iki kitap arasmdaki 'etkilesimleri' stralar
(Aktaran: Yalcm Kuc;Ok-$ebekef'Network", YGS Yaymlan, syf.113-115).
" ... Arna ne olur ne olrnaz, gene esir dO§ebiliriz korkusu ile, kOrekc;ileri
sikrstrrmaktan vazgec;tiler. Maluma kOrek cekenler ya Turk ya 'Magri bi'.
Gemi bir kere zaptedildi mi, bunlar artik serbest. 0 vakit Turklere, bu bize
sunu etti, §-U bize i§kence yapt1 derler ... " (Pedro'nun.. ... syf.12)
"Turk ve Magripli olan -kOrekc;ilerimiz sevinc 91gltklan atiyordu; sinirlerimiz
bozuldu ... Esir duserse ceza1andmlmaktan korkan kaptarnrruz kOrek
kolelerinl siddetle kirbaclatmak ic;in bir tOrlO emir veremiyordu ... " (Beyaz
Kale, syf. 11)
" ... Birinin bileklerini, kulaklanru ve burnunu kesip omuzuna bir pafta
yaprstirdilar; paftada tu yaz11t idi; "bOyle eden bOyle olur", ObOrOnu kaz1ga
cakular ... " (Pedro'nun ..... syf .12)
" ... Kaz1ga oturtulan korkak kaptarurruz yeni olmO§tO. Kirbac;c;1lan burnunu,
kulagm1 kesip ibret olsun diye bir sala koyup denlze birakrruslardr. .. " (Beyaz
Kale, syf. 11 )
"Rarnpacilar gemiye daldilar ve herkesi c;inl91plak ettiler. Beni tepeden
tirnaga soymadilar; sirtnndakiler onlarm hoslanmadtklan ve begenmedikleri
§eylerdi. Hem sirtnndakllerle ugra§maya bir IOzum gormediler; yatt191m
kamara c;ok degerli e§yalarla doluydu ... " (Pedro'nun., ... syf.13)
" ... Rarnpacilar gemimize ayak basarlarken kitaplanm, sand191ma koyup
disan c;1kt1m. Gemi ana-baba gunuydO. Drsanda herkesi toptanuslar
soyuyerlardi..." (Beyaz Kale, syf.14)
" ... Cerrah rmsm, diye sordular. Hayir deyince, az kalsm partiyi
kaybediyordum. Bereket versin lafa, sozO gec;en kaptanlardan Durmus Reis
kanstr, Cenevizli donme Durmus Reis 'idrar ve nabiz hekirnidir, cerrahtan
daha faydahd1r' dedi. KOrekten i§te bu suretle kuttuldum ... " (Pedro'nun .....
syf.12)
" ... Sonradan Ceneviz dOnmesi oldugunu ogrendigim Reis iyi davrandi
bana; neden anlad191m1 sordu. Kurege verilmemek i~in hemen astronomi
bilgimden, geceleri yon bulabilecegimden soz ettim, ama ilgilenmediler.
Bunun Ozerine bende biraknklan anatomi cildine gUvenerek hekim

oldugumu ileri surdurn. Az sonra gosterdikleri kolu kopmus birini gorunce
cerrah olmad191m1 soyledim. Ofkelendiler, beni kOrege vereceklerdi ki,
kitaplanml goren Reis sordu; idrardan ve nabizdan anuyor muydum?
Anlad191m1 soyleyince kOrege verilmekten kvrtuldum ... " (Beyaz Kale,
syf.14)
Daha fazla uzatip sabnruzi tasnrnak istemem. Bu tip 'benzerlik' ornekleri
lncelerne boyunca surup gidiyor. Art1k 'ihtiyatt' elC!fen birakip buna,
Rowling'in ve Pamuk'un yapnktanna dupeduz 'asirma' diyebilir miyiz?
Yoksa Yahya Kemal Beyath'nm Shakespeare konusunda oldugu gibi
temkinli olmakta fayda rm var:
'
"Ben intihaUere dair bazt etµtler gordOm ... Bir etut de Le Cid'.in (Corneille'in
eseri) 120 rmsramm Gµilhem de Castro'ndan dogrudan dogruya tercume
edilrnis oldugunu bildiriyordu. T~tkik ettim ve ashru gozumle gordOm.
comcecta gazetesinde bir etut, Shakespeare'in on Cly bin mrsramdan
dokuz bininin ya- dogrudan .qogruya veya takriben intihal oldug\llnU iqdia
etmistl." Hilmi Yavuz Zaman gazetesinde~i "Haslm, intihal ve
Metinleraras.1llk" adh yazrsmda (24.4.2002) Yahya Kemal'in sozlerlni §oyle
bitirdigini yaz,yordu: 'Fakat yine de, Shakespeare'e intihal lsnat etmek i<;in
dO§Onmek Iazimdir.'
Okur rnutlaka dusunecektlr kim '6zgOn' kim deg-ii. 'A§1rmas1z'yaprtlara
ihtiyac1m1zvar;
hem burasi TOrkiye derneden hem de §U OnlO 90k satn o zaman 'iyidir'
demeye gerek gormedeh. Ele§tirel bir bakt§ a91s1 'gone§ altmda soylenmi§
yeni bir §ey yoktur' ile intihalleri ay1rmay1 bileeektir.
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