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ONSOZ

Yuzyillar once Arsimed soyle demis: "Bana guclu bir kaldiracla guclu bir
dayanma noktasi verin, dunyayi yerinden oynatayim." Arsimed'in unlu ingiliz yazan
Joseph Conrad sozcukler icin kullanmis: "Bana sozcukleri yerli yerinde, guzel ve etkili
bir bicimde kullanma gucunu verin, dunyayi yerinden oynatayim." Abartmah da olsa,
dil anlatim ve ozellikle edebiyatm insanlar uzerindeki etkisini vurgulayan bir sozdur.
Ben bunun dogru oldugunu dusunuyorum. Cunku her seyin temeli edebiyattir.
Fen, sosyal iktisat, siyasi, kultur, tiyatro ve mimari gibi butun ilimleri, bilimleri icinde
banndiran edebiyattir. Edebiyatsiz bir dunya, colde susuz bir yiyege benzer. Guzel bir
siirin rrusralan, bir romanm sayfalan bizi ahr, baska dunyalara ceker goturur.
Benim edebiyata olan sevgimden dolayi mezuniyet cahsmami sahasi genis olan
Yeni Turk Edebiyatr'ndan secmemde buyuk rol oynadi.
Bu alandan secmeme etkili olan ashnda dort yildir surekli bilgimize bilgi katmak
icin cok caba gosteren cok degerli Saym Yeni Turk Edebiyatci hocalanmizm katkilan
buyuktur. Ozellikle bu firsati bize veren Saym Bolum Baskamrrnz Doy. Dr. Bulent
YORULMAZ'a cok tesekkur ediyorum. Aynca Resimli Dunya adh roman hakkmda
kaynak bulmamda yardimci olan Saym Yeni Turk Edebiyati hocalanma tesekkur
ediyorum. Aynca, sevgili arkadasim Neslihan Kelesabdioglu'nun da yardimlanm
unutmak mumkun degildir.
Cumhuriyet donerni Turk edebiyati, baska edebiyat turlerinde oldugu gibi,
roman turunde de buyuk bir zenginlik ve cesitlilik gosterir. Bu donemde cok iyi
romancilar yetismistir. Romamm inceledigim Nedim Gursel'in bir cok eseri odul almis
ve eserlerin hemen hepsi yabanci dile cevrilmis bir yazardir.
Bir romancmm basansi buyuk olcude yaratmis oldugu sahislann yeniligi,
canhhgi, sosyal ve insani bakimdan tasidiklan anlam ve degerle olculur, Bu bakimdan
Nedim Gursel'in yarattigi insan tipi, anlattigi olaylan ozellikle bu son kitabi olan
Resimli Dunya romanmda tarihi perspektif icinde vermistir. Bu romanda kendi
hayatiyla ozdeslestigi kahramamm, tarih, yolculuk, cinsellik, ozlem, ask ve hayallere
dayah seriivende vermistir.
iNCiAKKO<;
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2.3.5. Giovanni
2. 3. 6. Istanbul- Venedik
a-Venedik

b- istanbul
KiTAP HAKKINDAKi GORUSLERiM
KAYNAK~A
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1.Gi:Ri:S
1.1. NEDiM GURSEL HAY ATI VE "RESiMLi DUNY A"
Nedim Gi.irsel, 1951 yilmda Gaziantep'te dogdu. ilk oykuleri 1969' dan itibaren
bashca edebiyat dergilerinde

yayimlanmaya

basladi.

1970' de Galatasaray

Lisesini,

1974'te Paris Sorbonne Universitesi Modem Fransiz Edebiyati Bolumunu bitirdi. Aym
universitede karsilasnrmah
Gi.irsel Sorbonne

edebiyati doktorasi yapn. Halen Paris'te yasayan Nedim

Universitesinde

Ti.irk Edebiyati

dersleri

vermekte

ve C.N.R.S.

(Bilimsel Arastirmalar Ulusal Merkezi)'inde arastirma gorevlisi olarak cahsmaktadir.
Daha cok hikayeleri ile tamnan ve hikayeyi diger butun edebiyat turlerine ustun
tuttugunu soyleyen Gi.irsel, elestiri, deneme ve inceleme kitaplan da yazmisnr.
Kendi sine nedense "surgun" veya "gonullu surgun" sifatiru yakistiran ( oysa
liseyi bitirdikten sonra Fransa'ya normal tahsil icin gidip orada 20 yil yasamis olan)
Nedim

Gursel,

hasretinden

eserlerinin

cogunda

serbestce

soz ediyor. Kendisini Turkiye'de

gidip

geldigi

"istanbul

ve vatan

cok zulum gormus bir zavalh, Turk

devletini ise, her yuzu ile fasist, aydm kmci ve zalim gosteren kitaplar yaziyor.
Beraber calisugr Fransiz dostlanna kendisi hakkmda kitap yazdutip i.ilkemizi
aynca

onlara da karalatiyor.

Nitekim

"Cumhuriyet

Kitap" dergisine gore Gursel

hakkmda kitap yazan Antoine Spire, onu tamtirken sunlan soyluyor:
"Sahi, Somali'deki achk, Ti.irkiye'deki toplu mahkemeler(!) ve hapishanelerdeki
achk grevleri

ve olumler karsismda

nedir ki edebiyatm

gucu, ornegin ozgurluk

sozcugunu ... Turkce soylediginde dilini yakan bu sozcugu (ancak) Fransizca yazabilir."!
Bu sozleri hem de 1992 yih sonunda soyluyor.
Nedim Gursel'in eserleri yabanci dillere cevrilmis. 1976 TDK odulunu kazanan
ilk kitabi "Uzun Surmus Bir Yaz" Avrupa dillerine cevrilmis, 12 Eylul darbesinden
sonra Turkiye de uzun sure yasaklanrrusti. Mustehcen bulunan "Kadmlar Kitabi" da
aym akibete ugrarrusti. Bu kitap 1986 yihnda Turk ve Yunan halklanmn yakinlasmasma
yaptig: katkidan dolayi Abdi Ipekci odulune layik bulunrnustur.
Nedim

Gursel'in

romanlan

modem edebiyatm gereklerine

anlati turunu,

geleneksel

cizgisinden

ayirmak,

uyarlamak cabasi goruluyor, Bunda da sairin Fransa' da

yasamasmm etkisi vardir. Bati edebiyatmdan oldugu kadar Turk Halk hikayeciliginden
de yararlannustir.

1

Ahmet Kabakh, "Turk Edebiyat Tarihi", 5.Cilt, istanbul, 1997.
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Oyku kahramanlanmn oznel tarihleriyle kentlerin genel tarihlerini belli kurgu
cercevesinde anlatrms. Romanlanm, cinsellik, yolculuk, ask ve ozlem cercevesinde
meydana getirmis.
Gercekcilikten ve dogacihktan 90k etkilenmis hatta hikayelerini yazarken gittigi
sehirlerden ilham alarak yaznustir ama genelde milli degerleri tarihi rencide etmekten
cekinmemistir. Bunu da her Cumhuriyet aydiru gibi o da yaprrusnr. Cunku bu tip
aydmlar Cumhuriyet oncesini kabul etmezler. Ancak son donem Turkiye romam
izlendiginde, tarihselligin on plana 91kt1g1 goruluyor. Bir roportajinda imren TUZUN
Nedim GURSEL'e "Sizin romanlanmzda yine tarihsellik on plana cikiyor. Neden tarih?
" sorusuna Nedim GURSEL su cevabi verir:
"Bence bir kimlik arayisiyla ilgili. Avrupa'da da bu boyle, En azmdan Fransa'yi
ornek verebilirim. Cunku o ulkede yasiyorum. Uluslarustu, ulusal devletustu bir
yapilanrnaya gidiyor Avrupa. Dolayisryla ulusal kimlikler bu surecin icinde erime
tehlikeyle karsi karsiyalar ... Belki de tarihsel romanm uyandrrdigi ilginin nedeni budur.
Bir baska neden benim yazarhk pratigimde o daha onem tasiyor. Cumhuriyet Turkiye' si
bizi biraz gecmisimizden kopardi. Yani bize okullarda ogretilenle yetinmek zorunda
kaldik. Oysa Osmanh tarihi 90k zengin bir tarih."2
Fransizca'ya cevrilmis son eseri olan Resimli Dunya adh romam, italyan
Ronesansi'na damgasim vuran sanatci aile Belliniler'den Osmanh'ya ve gunumuzde
yasayan sanat tarihcisi Kamil UZMAN'a hem de Venedik'ten istanbul'a uzanan tarihler
ve kulturel arasi bir gezintidir. Gentile'yi arastirrnak uzere Venedik'e gelen UZMAN
aym zamanda amator bir manzara ressamidir. UZMAN gunduzleri kutuphanede kitaplar
ve resimlerin renkli dunyasinda gezinirken, geceleri de bu kanallar kentinde gondol ile
91kt1g1 yolculuklarda kendi ic dunyasma da bir gezinti yaprms olur. UZMAN'm
annesine olan ozlemi, okul yillar, Paris'te yapngi Fikret MUALLA arasnrmasi, ilk ask
deneyimleri ve Venedik'te yasadigi gonul maceralan bu tarih romanm arasma kansan
ikinci bir roman gibidir.
Yazarla yapm, kahramam ozdeslestiren yorumlar, elestiriler icin "Bu edebiyati
hie anlamamaknr." denir. Bu bir yere kadar dogru cunku hie kimse dogrudan kendisini
yazmaz, istese de yazamaz. Arna yaprtla yazan tumden birbirinden ayiramazsmiz.

2

Varhk Dergisi, sayi 2000/10-1117_Ekim S.25
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Y azann, yapitr, kisilerini kendisiyle ozdestir. Bu sadece Nedim GURSEL' e ozgii
degil. Oznel de degildir. Bu konuda elestiri getiren Zeki COSKUN Resim Dunya adh
roman hakkmda sunlan soylemistir:
"Bau
UZMAN'm

resminde
Venedik'e

dogulu

figurleri

arasnran

sanat

tarihi

Profesoru

Kamil

uzanan ve orada olumle noktalanan seruveni i.izerine kurulu

"cok gezmisti su ahir omrunde" UZMAN gunduz muzeleri, gece genelevleri dolasmisn.
Avrupa'nm ne sanat yapitlanm ne kadinlanrn gormustu. istanbul'da da nice kadmlar
geciyor UZMAN'm

elinden vs. GURSEL'in

bu tiple bir "fantezi kurdugu anlasihyor.

Eger resim, antika, tarihi eser vb. koleksiyonerlerinin

"darusmam"

degilse ya da

kacakcihk

yapiyorsa, ya da aileden mirasi, geliyorsa maash sanat tarihi Profesoru

Turkiye'de

kit kanaat gecinir. Hele isine duskunse maasin yansi mesleki yaymlan

izlemeye gider.
Arna Nedim GURSEL'in

kahramam Kamil UZMAN'a

bakarsamz bir sanat

tarihi Profesoru pasalar gibi yasar. istanbul'un ve Bogazm gozde senti Bebek'te terash
ve bahceli bir evde oturur. Avrupa'rnn butun memleketlerinde gezmedik yer birakmaz.
UZMAN, uluslar arasi capta bir isim, si.irekli cagn ahyor deseniz, o yamda yok. Aileden
miras zaten yok, zevk ve eglenceye duskun ucan bir hayat... vs. peki bu adam ne yazar,
ne

okur,

ne

anlatir?

GURSEL' e gore

belgelerden,

ansiklopedilere,

kitaplara

reprodi.iksiyonlara uzamr.
UZMAN'm baktigi her yerde yaptigi her iste aym sey var. Bu UZMAN, aslmda
Yesilcam'dan

gelme. Eski filmlerdeki sanatci tipini arumsaym Munzevi ve asiktirlar

boynunda fular, sirtinda robdosamber, elde pipo. Ev eski bir kosk, degilse tablo, antika
dolu, somineli, terash bir dairedir. Aileden kalnustir onlara bu "asalet" Nedim GURSEL
bu eski tipe yeni bir boyut (seks) ve uzmanhk (resim gibi nadir bir alanda) katnus."

2.iNCELEME
2.1. ROMAN 0ZETi
2.1.1. I. BOLUM

Sanat tarihi profesoru Kamil UZMAN eski Serenisma Cumhuriyeti'ne
gece yansi 91kt1g1 bu yolculugunda
kitaplardan,

resimlerden

yalmz degildi. Bir kez olsun gormedigi

ve fotograflardan,

kalabahk alanlan, kopru ve kanallannm
ediyordur.

eski yaprtlanru

gorkemli

ezbere bildigi Venedik'in

dogru
ama

saraylanyla

imgesi ona eslik
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Venedik'e

ilk kez geliyordu.

Karnil

UZMAN

batr resrninde,

ozelliklede

Venedik ekoh.inde gordugumuz Osrnanh figurleri uzerine bir arastirma yaprnak icin
Venedik kentine geliyor. Asil amaci Fatih'in portresini yapmis olan Bellini'nin hayatim
arastirmak. Daha perona ayak bastigmda onu butun muhtesemiyle Gentile Bellini'nin
scudea da San Giovanni Evangelista' nm duvarlanm

susleyen tablolarda en kii9iigii

karsilar. 0 donemin turn aynntilanyla belleginde canlarur. Once kanalm zumrut yesili
suyunu gorur gibi olur, sonra kanala donup de batmamis Kutsal Hac'nm muhafazasmi
cikarmak icin yansanlarm beyaz giysileri nulifer gibi suda
uyandigmda

actigrru gorur. Duslerden

kendini Hotel Bellini onunde bulur. Bir an Venedik'te

ilk gecesini

arastirma yaptigi ressarnm adim tasiyan otelde kalmayi aklmdan gecirir. Sonra bu
dusunceyi sacma bularak onceden kiraladrgi studyoya gitrneye karar verir.
Studyonun anahtanm eliyle koymus gibi rnektup kutusunda bulur.kapiyr acip
iceriye giren Karnil, ev sahibinin rnasanm uzerinde birakngi notu okur. Ev sahibinin
ozenle cizdigi plaru katlayip cebine koyarak Venedik'i gezrneye cikar. Bir 90k yerlerini
gezdikten

sonra kendisini Marciana kitapligmda

bulur. Eski tas duvarlarla

cevrili

salonda kuytu bir rnasaya oturur. Bir sure Gentile Bellini uzerine yattigr arastirmayla
ilgili notlanm gozden gecirir.
Bir tarih kitabmdan
belgelere

rastlar.

Gentile

Ancak yasadigi

Bellini'nin

doneme

istanbul

damgasiru

yolculuguyla

vurmus,

ilgili bazi

her turlu unvanla

odullendirilmis Doclar Sarayi'rnn portre ressami Gentile Bellini uzerine yayrmlanmis
tek rnonografi ne yazik ki Alrnanya idi. Belli ki unlu ressarn kardesi Giovanni
Bellini'nin

golgesinde
dehasim

Jacopone'nun

sonradan zarnanla Giovanni'nin
Giovanni'in

surdugune,

onemi anlasilrms, babalan

Gentile

ise Venedik

torenlerini

goruntuleyen yeteneksiz bir sanatci olduguna karar verilmistir. Oysa Karnil'i Gentile
Bellini ilgilendiriyordu.

Cunku istanbul'a dek gelip Fatih'in portresini yapan Gentile

idi.
Marciana
kutuphaneden

kitaphgmda

dise

dokunur

bir bilgi

edinemeyecegini

anlayarak

aynlarak kiraladigi studyosuna geri dondukten sonra hernen yatagma

uzamr.

2.1.2. II. BOLUM
Sabaha dek deliksiz uyudugunu, gordugu dusleri de arumsadigma gore gece
yatrnadan once sarabi biraz fazla kacirrms olmahydi. Eskiden boyle hernen uykusu
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gelmezdi birkac kadeh yuvarladiktan sonra canlamrdi. Bazen istanbul'un en unlu
universitelerinin birinde sanat tarihi profesoru oldugunu kamtlamak istercesine
aciklamalarda bulundu, masa arkadaslanm sikardi

Bu davramsindan dolayi alay

konusu olurdu.
Sanat tarihi profesoru Kamil UZMAN cok gezmisti su ahir omrunde, gunduz
muzelerini gece genelevlerini dolasrmsti Avrupa'nm. Ne sanat yapitlan ne kadmlar
gormustu. Evet oyle kadmlar gormustu ki her biri degisik manzaraydilar. Dalgah
coskun, ofkeliydiler, Sig ve derindiler. Dogru cok gezmisti yaban ellerde ama
Venedik'e ilk kez geliyordu, Tam yillardir dusledigi kentte uyanmamn sevinciyle
yataktan firlayacaknk ki sag dizinde bir sizr duydu. Kiraladigi studyo sicakti. Yatak
daha sicakti ama. Icinden kalkmak gelmedi. Bir suredir sabahlan sag dizinde baslayip
tum eklemlerine yayilan bir agnyla uyandigrru dusundu. Nemden olmah. Govdesini
boyle kulce gibi agirlastmp yataga ceken Venedik'in nemiyle kufudur mutlaka.
Kalkip camm bugusunu silerken karsida tugla duvarm ardmda yapraklanru
dokmus ulu agaclan gordu. Kanal bulamkn. Suyun duzeyi biraz yukselmis gibi geldi.
Ne birazi nerdeyse pencerenin hizasma dek yukselmisti, acsa iceriye dolacakti. Tuvalete
gecip lavaboda yuzunu yikadiktan sonra hizh bir sekilde tirasim bitirip giyindi, sokak
kapismdaki tahta perdeninuzerinden atlayarak nhtim boyunca Piazzale Roma'ya dek
yurudu, Vaporettoya binmeden arka sokaklara daldi. Ne var ki Accademia'dan iceri
girer girmez gordugu ilk tabloyla birlikte cagnsimlar da geri geldi, Venedik ressami
hakkmda bildikleri zihninde kipirdamaya basladi.
Paolo Veneziano'nun altm varakh tahta uzerine islenmis poliptik'indeki renkleri
gordu once. Yukardan vuran isikta kirrmzilar, maviler, yesil, san, siyah ve pembeler
birlesip aynsiyor, kocaman kannh gemilerden eski Venedik'in nhtimlanndaki
tezgahlara top top acilan parlak kumaslar gibi hisirdiyorlardi.
Ayosofya'rnn Kariye'nin mozaik dunyasma ogrencilik yillanndan ammsadigi
Bizans ikonlarmdaki gokyuzune daldi. Sonra figurler belirginlesti, isa'nm tac giydirdigi
Meryem'in iki yanmdaki simetrik sekiz sahneden olusan kompozisyonuyla poliptik
ortaya cikti. Kamil Uzman Bizans'la potik sanatmm yeni bir bilesime ulastigr bu essiz
renk dunyasi icinde figurlerin devindigini, Meryem'le Isa'run harelenmis baslan
uzerinde flut, harp mandolin viola calan melek kalabalrgmi gorur gibi oldu. Bir an once
uzaklasmah

bu

tablonun

onunden,

ama buyulenmis gibi,

cakilip

kalrmsti.

Veneziano'nun poliptik'ine. Yapit coktan ahp goturmus kendi gercegine cekecek yerde
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bir baska dunyaya suruklernisti seyircisini. Ona bakan Kamil Uzman'r kendi oykusunun
acisiyla yogurmustu.

0 gun Accademia'yi gezenler giriste Paola Veniziano'nun poliptik'inin onunde
orta boylu, orta yash, saclan arkadan biraz dokulmus bir adam hie kipirdamadan
durdugunu gorduler.
Kamil Uzman

Venezio'nun

yaprtmm onunde

obur ziyaretcilerin

dikkatini

cekecek kadar uzun sure kaldigini neden sonra farkma vardi.
Gentile Bellini'nin tablolann bulundugu yukan kata ciktigmda oglen olmustu.
Bir kafeteryaya

gidip

Accademia'nm

uc dort kadeh

salonlarma

bolumlerde sergileniyordu.
Madonna'lann

dondu

sarap ictikten

yine.

Giovanni'ye

Gentile'yle

sona hicbir
Giovanni'nin

sey yemeden
yapitlan

ayn

bir baska gununu ayirrms olmasma ragmen

sergilendigi bolume bir goz atmaktan kendini alamadi. Ve Jacopo'nun

dahi oglu ilk bakista buyuledi onu. Sessiz Madonna'larm dunyasina alip goturdu. Cocuk
isa Kutsal Ruh'tan
sanki. Ressamm
ikonlanndaki

degil Meryem'in

kamyla camyla olmus, sefkatiyle yogrulmustu

genclik doneminde

kadmlara

benziyordu.

yaptigi anlasilan bu tablo Meryem'i

Bizans

Bir

Kamil

baska

tabloda

isa

cmlciplaktr,

Madonnalar' dan gozunu ayirmiyordu. Baska bir tabloda gene kadm ellerini dua eder
gibi gogsunun

uzerinde

birlestirmis,

dizlerinde

uyuyan cocuga bakiyordu.

Kamil

cocugun yerinde olmak icin karsr konulmaz bir istek duydu. Aksam duasim bitirdikten
sonra uzerine ufleyen sevecen yuzu arumsadi.
Kamil, Giovanni Bellini'nin

Madonnalanyla

bas basa gecirdi butun gununu.

Gentile'nin tablolanrn gormeye vakit kalmamisti. Artik yann, olmazsa obur gun gelirdi.

2.1.3. III. BOLUM
Gunluk ihtiyaclanrn
Gentile

Bellini'yle

sorumlusundan

ilgili

istedigi

karsiladiktan

sonra Correr kitaphgma

arastirrnalanna

belgeleri

beklerken

devam

etmek

geri donmustu.

icin arsive

hos bir koku burnuna

indi.

Arsiv

carpti. Basmi

kaldrrdigmda 90k guzel gene bir kadin, iki eliyle kucakladigi kalm ciltlerin uzerinden
egilmis ona gulumsuyordu. Kamil'e kadmm yuzu yabanci gelmemisti. Kadm, Kamil'in
istedigi cildi masasmm

uzerine birakip uzaklasrmsn.

Arna Kamil gene kadmdan

gozlerini bir turlu ayirrmyordu.
Surekli onu izleyen bakislardan rahatsiz olan gene kadm da Kamil'e bakarak goz
goze geldiler. Kamil'in o an aklma Givonni Bellini'nin "Kutsal Soylesi'tsindeki Azize
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Catera'mn figuru canlamr. Kadm tabloda Meryem'in sagmda duran azizeye tipatip
benzediginin farkma vanr.

Kamil, Azize Caterina'yla ilgili bilgileri durup dururken edinmemisti. Onun asil
meraki Banh ressamlarca yapilan

Cem Sultan portreleriydi. Viyana'da Ulusal

kitaphktaki eski bir albumde bulunan Gene Turk Sehzadesi'ni sonra Boston'daki
Gardner Museum'da, Gentile Bellini'nin Istanbul'dayken yapmis oldugu ve Cem
Sultan'i tasvir ettigi one surulen portreyi incelemisti.
Cem Sultan meraki

sayesinde, Betto' nun freksinde Azize Caterina' nm

oykusuyle karsilasnusn.
Kamil Uzman'm Batt resmindeki Turk etkilerini arastiran meraki yakm
cevresinde alay konusu oluyordu. Oysa Kamil, ulkesi icin olumlu bir is yapugmi
dusunuyordu. Bat1 kulturu almis, istanbul'un en unlu yanh okullarmdan birinde yabanci
dille egitim gormus, Paris 'te sanat tarihi doktorasi yapmis. Daha sonra italyan Ronesans
resmine ilgi duymustu.
Kamil Uzman'a gore Gentile Bellini Fatih'in cagnsiyla istanbul'a gelisi,
sultanm portresini yapmakla yetinmeyip, sarayda bir resim atolyesi kurmasi gercek
anlamda bir Ronesans'rn baslangici sayilmaz mrydi? Cem'e duydugu ilgi biraz da bu
sehzadenin babasi Fatih'ten sonra portreleri yapilan ikinci Osmanh olmasmdan
kaynaklamyordu. Tahta o geese idi babasmm yolunda gidecek ve dolayisiyla da
bugunku Turkiye'nin akibeti bambaska olacakti diye dusunuyordu.

2.1.4. IV. BOLUM
Kamil her gun kutuphanedeydi, 0 gunde aym sekilde masasma yerlesmis
dergileri kanstmyordu, Kadm parfumu yeniden duyunca kafasmi kitaptan kaldirdi.
Cocuklugundan arumsadigi belki de annesinin surdugu yalmzca bir Ak:denizlikadmmm
kullanmaya cesaret edebilecegi o baygm lavantaydi. Dunku gibi kot pantolon giymisti,
ama bu kez uzerinde lacivert bir kazak vardi. Goz goze geldiler, Kamil gulumsedi.
Gunaydm diye mmldandi kendi kendine. Gunaydm resimdeki kadiruml Oysa aralannda
geven tek konusma dergi koleksiyonunu iceren cildi bir koseye ayirmasmi rica etmek
olmustu, K1z fisleriyle ilgileniyordu. Kamil' e gulumsemedi bile Kamil kutuphaneden
ciktigmda kendisinden baska kimse kalmarmsn. Bir barda ickisini yudumlarken,
romanciyi temsil eden Kamil Uzman istanbul' daki amlan tazelenir. Bogazici'nden
vapurla Anadolu Hisan'na gecip iskelenin yam basmdaki kahvede caymi icerkenki
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amlan gozunde canlamr. Bos vakitlerinde gunbatmnm Anadolu yakasmdan seyr~Jj
severdi. Evet Venedik'e gelisinin daha ucuncu gunu Bogazi ozlemisti. Bunda gene
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ona ilgi gostermemesinin payi vardi.
Bardan ciktigmda iyice sarhos olmus, eve gitmek istemiyordu. Dstelik yalruzdi.
Boyle zamanlarda bir kadmla olmak ister. Venedik'te

bir gecelik hayat kadmlanni

ancak Nestere diye bir yerde bulunabilirdi. Kamil Uzman'da Nestere'ye giderek orada
musteri bekleyen hayat kadmlanndan biriyle anlasarak, bes bir araziye birlikte giderler.
Sonrasiru hattrlayarmyordu. Cunku sarhostu, sendeleyerek kendini bir taksiye attigmda
cebindeki tum parasmm calmdigmm farkma sonradan vanyordu.

2.1.5. V. BOLUM
Nestere' de olup bitenlerden

sonra o gun evden cikmak

istemedi.

Kamil

kepenkleri dahi acrnadi. Karanhkta bir sure yarn, sonra biraz lambanm 1~1gmda kitap
okudu. Kahvalti yaptiktan sonra istanbul'daki
yazarken istanbul' daki gecen cocuklugunu
yillan.

Mektubu

yazip bitirdiginde

meslektasma

mektup yazdi. Mektup

arnmsadi. 0 bodrum katmdaki mutsuz

sarap sisesini coktan yanlanusti.

Yillar sonra

cocuklugun bodrum kati kadar karanhk bir studyoda boyle birden icine dolan, ahp
goturen

ozlem,

Giovanni'nin

Madonnalar'iyla

karsilasmca

onulmaz

bir bosluk

duygusuna yol acnusti, annenin yoklugunu yeni fark etmis gibi kahreden bir duygu.
Romanci

bu romam

yazarken

Kamil

Uzman'm

ruhi portresini,

karakter

ozelliklerinin iizerinde durmustur. Bunu da romana dagrtmayi tercih etmistir.
Biz boylece roman kahramam

muhtelif cevrelerdeki,

davraruslanyla

gittigi

yerler ve kurdugu munasebetleri, gelisen olaylan yavas yavas tammaktayiz,
Kamil, her zaman guvendigi cazibesini kullanarak kizla tarnsmayi basanr. Hatta
birlikte bir yerde oturmayi da saglarms olmanm getirdigi sevincle ici icine sigmaz olur.
Kamil

kizla kahve icerken

ona bir tabloda

Azize Caterina'ya

90k benzedigini

soyleyerek kiza daha yakm olmanm yollanrn ararken kiz kahve icin tesekkur edip
aynlmasma

Kami} memnun

kalmaz.

Cunku

kisa

surmus

gunun basladrgi

gibi

bitmedigine uzulur.

i. Jacopo
Nedim Gursel bu bolumde
ressamlann

bir Kamil Uzman'm

hikayesini anlatrmstrr. Bu ressamlan

hikayesi var, bir de bu

isin basmda saraydaki usaklar gibi
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muamele gorduklerini yazmis sonra Venedik Cumhuriyeti zenginlestikce ve ticaretten
para kazandikca gucunu, gorkemini seyrediyordu. Bir kalaycmm ogluydu Jacopo. Zaten
Ronesans'a damgasmi vuran unlu ressamlann cogu zanaatkar ailelerin cocuklan degil
miydiler? Ucello bir berberin ogluydu, Lippi bir kasabm, Carpaccio sepicinin, sonradan
Bellini ailesine damat olacak Mantegna ise bir marangozun ogluydu ve yoksuldular. Bir
maestronun yamna cirak girdiklerinde atolyeyi silip supurmek, atesi yakmak, boyalan
kardiktan sonra bulasigi yikamakti isleri, Bir prensin saraymda cahsirken bile fazla
kabul gorrnuyor,

yemeklerini

usaklarla

birlikte mutfakta ya da ahirda yiyorlardi.

Yuzyihn ikinci yansmdan sonra durumlan biraz degisecekti gerci.
Jacopo italya'da unlu bir ressamdir. Ogullan Gentile ve Giovanni "Pieter Nostri
Domini"

yani devlet ressami

unvanmi

tasiyacaklardi.

arastirmasmi asil onun uzerinde yogunlastirmak

Gentile ki Kamil Uzman

istiyordu. Fakat Jacopo'nun

eserleri

karsismda ilgisiz kalamiyordu.
Adem'le

Havva'rnn

cennetten

kovuluslanm,

dev kanath meleklerin

onunde

oynayan havarilerin oykusunu anlatan tablolar Kamil Uzmam yeniden bir seruvene
goturuyordu.
Romarumizm kahramamna gore; Kutsal yapilar kalayci oglunun onunde acilan
bir kitapti. Bakip da gormesini bilene nice oykuleri anlatan ders veren sonsuz bir derya
gibiydi. Jacopo icin Aziz Marco'nun
Venedikli

tuccar tarafmdan

yeri bambaskaydi.

iskenderiye' den kacmhp

Marco'nun

bu kilisenin

cesedinin iki
yapildigi

yere

gomulmesi bir efsane degil, kalayci oglunun gercekten inandrgi bir olay, aynntilanm
Lefantda Aurea' dan bildigi bir oykuydu, Yoksa yuzyil sonra buyuk oglunun baslayip
kucugunrm tamamladigi

o koskocaman

tabloda,

Aziz Marco Vaaz verirken

dinleyen halk ve kentin mimarisini boylesine rnukernmel, bu denli aynntih,

onu

ama o

olcude de fantezist bir bicimde betimlene bilir miydi?
Kamil Jacopo Bellini'ye

dair aldigi notlan

ciktiginda kar yagmaya baslamis. Kitaphgin

dosyasma

yerlestirir,

disanya

salonunda gun boyu gozleri Lucia'yi

bosuna aramisn. Caterina'ya benzettigi Lucia o gun kutuphaneye gelrnemisti. Giovanni
Bellini'nin Caterina'sma benzedigi icin onu eski bir sarayda hayal ediyordu.
Jacopo Bellini'nin bircok yaprti yanmis, gunumuze ulasan 90k az tablosu var.
Buna karsihk iki tane sketch book yani desen defteri var. Bunlar o zamanki ressamlar
icin teknik acidan 90k degerli yapitlar. Cunku bu krokilerde mekan diizenlemesi, istif ve
perspektif uygulamalan

var. Baba Jacopo olunce, defterlerin ikisini de Gentile'ye
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birakiyor. Giovanni'ye bir sey yok. Asil dahi ressama bir sey yok. Cunku gayri resmi
cocuk ve bunlardan birini Gentile yanma ahyor, istanbul'a getiriyor, Fatih'e hediye
ediyor. Bu defterin ilginc bir macerasi var. Kamil, bu defterin Fransa'ya kadar nasil
geldigini merak ediyordu. Merak ettig; baska bir sey Jacopo kucuk oglu Giovanni'yi
neden mirasma almadigidrr. Aksama kadar baba ogul arasmdaki gizini cozmeye cahstr.

2.1.6. VI. BOLUM
Kamil ertesi gun 90k koyu uyanmisn. Sabaha kadar 90k kotu dusler gormustu.
Lucia bugun gelir mi? diye icinden gecirdi. Sonra Lucia mutlaka bugun gelir, diyerek
vakit gecirmeden yola cikmah "Lavanta cicegim benim" diyerek yine amlara dogru yol
ahr, Ressam Fikret Mualla hakkmda yaptigi arastirrnalar sirasmda arabayla Reillanc'a
giderken bir lavanta tarlasmda durmus, Fikret Mualla'nm Paris'te yasadigi mekanlan
gormekle ise baslamis Paris'in cesitli yerlerinde bulunmus ickiyi 90k ictiginden Fikret
Mualla'ya ayyas Iakabi takilrrus 90k cileli ve yoksul bir hayati olur.
Fikret Mualla en sonunda Madam Agles korumasmda son gunlerini Pravence
koyunde yasami son bulmus.
Kamil Uzman, Fikrety Mualla'nm hayati ile kendi hayatim ozdeslestirdi.

2.1. 7. VII. BOLUM
Kamil Uzman, Lucia'mn bugun de Correr'e gelmiyecegini dusunerek korkuya
kapihr,

Venedik

sokaklanru

dolasirken

Sokaklan gezerken dusunceleriyle
babasmm

Pazar

oldugunu

sonradan

farkma

vanr.

mazisine gider. Cocukluk yillanna, okul yillanna,

evlenip onu, yatih okula vermesi bunlarm

hepsi onu uzer. Ertesi gun

kutuphaneye geldiginde kiz onunla ilgilenmez. Buna 90k uzulen Kamil arnk Venedik'te
kalmanm bir anlanu olmadigmi dusunur. Cunku Kamil tablonun etkisiyle hem Lucia'ya
duydugu ask bir araya geliyor efsanelestiriyor

Lucia'yi

kafasmda. Arna tam olarak

gercek bir iliski nereye kadar goturdugunu de bilmiyoruz. Cunku hayal gucu 90k zengin
bir roman kahrarnamdir. Her zamanki gibi tek dostu olan icki kucaginda sabaha dogru
eve sarhos bir sekilde <loner.

2.1. 8. VIII. BO LUM
Kamil Uzman yine Venedik
Tommasoo'nun

sokaklanm

gezerken

Campo

San Stefano'da

heykeline karsi durur ve dusunur. Bu ustad'm heykelinde anladigi
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kadanyla bir sair olabilecegini dusunur ve bizim divan edebiyatiyla ilgilenen sairlerimiz
aklma gelir. Ozellikle Fuzuli'nin

istanbul'a gelmedigi

halde Bebek'te heykelinin

dikilmesi gibi. Bazi sairlerin hak etmedikleri mertebelere yi.ikseldikleri, Fuzuli Bagdat
sehrinde Hz. Ali'nin mezanm bekledigi ve orada oldugune cok uzulur. Fuzuli'nin uc
dilde yazdigi divanma karsihk beklemeden

yaratmanm,

yapmis olmanm iv huzuruyla bakiyor. Tommaseo'nun

su fani dunyada birseyler

kendini begenmis edasryla degil

karsilasurmasmr yapiyor.

ii. GENTiLE
Kamil Uzman'm

hayatim arastirmak icin Venedik'e

gittigi Gentile'ye,

geldiginde Buyuk Konsey toplanti salonun Fresklerini onanyordu.
(Fatih) portresini

yapmak

uzere istanbul'a davet edilecegi

gecmezdi. Omrunde Padisah sangim gormemis,

haber

Gran Turco'nun

aklmm ucundan

hep Osmanli tuccarlanrun

bile

giydigi

sanklar herhalde istanbul Fatihinkinden farkhdir diye dusunurdu.
iskeleden

inerek

Venedik

sokaklanm

hizli

adimlarla

yuruyerek

kardesi

Giovanni'nin yamna gider. Bu karan vermek icin birilerinin fikrini almak istiyordu. Bir
Musluman Padisahm, dinin yasakladigi bir isi ne diye yapmak istesin? Giovanni'ye
damsir ne onu destekleyici aciklamalar dogrultusunda Gentile yol hazirhklanna baslar.
Kami! Uzman'm

yaptrgi arastirmalar dogrultusunda Gentile Bellini istanbul'u

hayal ediyordu. Gentile'nin 1479 Eylul'unde istanbul'a dogru yola c;1kttg1, Jacopo'nun
cizim defterinden birini Padisaha hediye etmek amaciyla yamnda goturdugunu

de

biliyordu.
Arsiv sorumlusu, Gentile Bellini'nin istanbul yolculuguyla ilgili kaynak kitaplan
masaya koydugunda Kamil hala hayallerdeydi. Bu akil almaz seruvenin aynntilanm not
eder. Aslmda aynntilar pek bilinmiyordu.

2.1.9. IX BOLUM
Kami! Uzman kutuphanede

arasnrrnalanru

yaparken lavanta kokusunu yme

duyar ve karsismda Lucia'yi bulur. Lucia giller yi.izle onunla konusur. Kamil'le aksama
bir yerde bulusmayi teklif eder. Bu teklif Kamil'in aklim almasma yetrnisti. Kami! ne
yapacagim sasmr. ilk goruste ona bu kadar baglanacagmi

tahmin etmezdi. Kamil

aksama dek nasil sabredecegini dusunerek kendini arastirmalanna verir.
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Gentile ile ilgili kaynaklar,

istanbul yolculuguyla

ilgili hep aym efsaneler

tekrarlarup duruyordu. Ressamm istanbul seruveni, eldeki birkac gercek delil dismda
tam bir giztsir) perdesiyle ortuluydu. Gentile'nin,

on sekiz ay boyunca nerede kaldigi

bile bilinmiyordu. Fatih'in unlu portresinin yapihsim anlatan bolumde Gentile Fatih'in
portresinde

umulmadik

bir curetle

modelinin

i9 diinyasma

girip

onu iktidann

yalruzhgmda betimlemisti.
Gentile portreyi yaparken Mehmet'in

altr ayhk omni kaldigmi, bizzat doktoru

Yakup Pasa' dan ogrenmis.
Kamil turn arastirmalanna

ragmen yaptm aslmi gorememisti. Y olu ne zaman

Londra'ya dusse National Galeri'ye ugruyor fakat muze yetkililerinden izin alamiyordu.
Romanci kendi ile Fatih arasmda benzerlik kurmaya cahsiyor. "O istanbul' a
asrkti'' tek tutkusu kenti almak olmustu, ii9 denizin birlestigi yerde Bizans'm burcuna
islam'm bayragiru dikmek. Ve hayati boyunca surlara bayrak dikmisti ... (s. 227)

2.1.10. X. BOLUM
Kamil, kadmlann ne tuhaf olduklanm dusundu. Daha dun onunla konusmayan
kadm bugun ise onunla bas basa yemek yemek, onun icin buyuk Iutuftu.
Kamil ile Lucia karsihkh birbirlerini tammaya cahstilar. Y emek bittikten sonra
birlikte lokantadan ciknklannda

iyice sarhostular. Aksam karanhgmda

Gondolda bir

vucut haline geldiler. Kamil icin bu aksam hayati boyunca unutamayacagi

bir gece

olmustu.
Lucia'yi

eve biraktiktan sonra mutluluk sarhosu olarak sabaha dek Venedik

sokaklanm gezdi.

2.1.11. XI. BQLUM
Kamil Uzman Lucia ile gecirdigi ihtiras dolu geceden sonra arasnrmalanna
cok sanhr.
tablolan

Venedik'in

tarihi kiliseleri,

gorur. Bunlar Bellini kardeslerin

saraylan

gezerken

ve babalannm

birbirinden
tablolandir.

daha

cok ilginc
Bu tablolan

izlerken hayallere dahyor sanki bir maceradan bir maceraya athyordu. Adeta IstanbulV enedik ekseninde gelisen resimlerle butunlesen Lucia aski gibiydi.
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iii. GIOVANNI
Bugun butun sanat tarihcileri Giovanni Venedik ekolunun en onemli ressami
oldugunda

hemfikirdirler.

Iste

bunun farkma vanyor Kamil, yapngi arastirmalann

sonunda. Cunku Giovanni Bellini'nin

yasammda bir dram var. Annesini tarnmarms.

Baba Jacopo Bellini'nin evlilik d1§1 bir iliskisinden dogmus, Kamil'in bu kadar ilgisini
cekmesi cocukluk donemlerinin bir birine benzemesidir hence.
Dunyada savaslar surerken Giovanni Venedikte kansiyla cocugunun olumunden
beri hie disan cikmadigi atolyesinde Madonnalar,
zamanlarda

Melekler, Azizeler ciziyor. Son

bir kez cikar o da Albercht admdaki gene ressamm bir tablosundaki

renklere hayran kalmasidir. Tabloyu satm almak ister fakat gene ressam satmaz.
Modelini

degil

mavinin

malzemesini

merak

ediyordu

ashnda

Nurbegli

sanatcmm sadeligin, guzelligin nasil yakalayabildigini ogrenmek istiyordu.
Ailenin tum fertleri oldukten sonra atolye deki butun isleriyle ugrasir. En
onemlisi de olum dosegindeki agabeyine verdigi sozu yerine getirmenin ic rahathyla
isine kendini verir. Agabeysi Gentile "Aziz Marco'nun
Giovanni

omru boyu aileden dislanmasma

ragmen

Vaazi"ni bitirmesi istemisti.
agabeysinin

vasiyetini

yerine

getirmisti.

2.1.12. XII. BOLUM
Kamil o geceden sonra Lucia'yi unutanuyordu. Onu gormek icin kizm evine
gitmek istedi fakat bir gun once evine birakngi Lucia'nm evini cikaramaz, Cunku o
gece Kamil cok sarhostu. Evi bir turlu cikaramaz.
Lucia'nm annesiyle oturdugundan baska hakkmda bilgisi yoktu. Tahminlere
gore gittigi butun evlere hayal kmkhhgiyla geri donuyordu. Kamil, butun sokak ve
caddeleri sabaha kadar dolasti.

2.1.13.XIII.BOLUM
Kamil uyamr uyanmaz ortahgi topladi. Bug-On onun icin mutlu ve umutlu bir gun
olur. Cunku Correr'de Lucia ile bulusmus ve kamaval gecesi Kamil'in kaldrgi studyoya
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gelecegini soylemisti. Kamil Lucia'ya gelmeden once telefon acmasi icin studyonun
telefon numarasiru vermisti. Cunku iskelede onu Kamil alacakti.
Kamil aksama kadar butun hazirhklan tamamlarmsti. Bu gece once bas basa bir
yemek sonra sabaha dek egleneceklerdi.

Fakat gelme saati gelip gecmesine ragmen

Lucia telefon etmez. Kamil gece yansma kadar Lucia'yi bekledikten sonra buyuk bir
hayal kmkhgryla kendini karnavalm icinde bulur. Kentte herkes kendini sokaga atmistr.
Kalabahgm

icinde maskesiz dolasan bir tek Kamil' di. Karnavalda

gezerken hayat

kadmlanndan biriyle tamsir. Kamil'in her zaman oldugu gibi sehvet arzulan kabarrmsn.
Belki de Lucia'yi dusunerek bu hayat kadiruyla olmak ister. Kamil hayat kadimru evine
davet eder. Kamil, kiza parayi da evde verecegini soyler, Kamil'i soymak dusuncesinde
olan hayat kadim eve geldikten sonra yatakta Kamil'den para ister, ve onu bicaklayip

kacar.
Kamil

yardim

cagrrrnak

icin

telefon

ahizesini

kaldirdigmda

telefonun

calrsmadrgmi gorur. Ev sahibinin biraktigr notu ammsar. Cunku ev sahibi telefonu
kapatrmsti.
Kamil o anda Lucia'mn neden gelmedigini anlar, fakat Kamil Uzman son bir
cabayla yerden kalkmak istese de oldugu yere yigihp kahr.

15

2.2. SAHIS KADROSUNA TOPLU Bi:R BAKIS

Resimli Dunya adli roman, aslmda romancmm kendi hayatmdan esinlenerek
romamn kahramaruru yaratmistir. Her romanda oldugu gibi bazi romancilar
hayatlanm

anlatirlar.

Nedim Gursel'de

Resimli Dunya

kendi

adh bu kitabi bu turden

romandrr, Kendi hayallerini, yasantisini, isteklerini, arzulanm bir roman kahramaru olan
Kamil Uzman kisiliginde vermeye cahsrmsnr.
Resimli Dunya romam asli sahis tarafmdan nakledilen

15 bolume aynlmis,

roman icinde roman olarak hatirat, hayaller, tarihi gercekler, ressamlar seklinde kaleme
almmrstir. Roman yer yer Kamil Uzman'nm

cocuklugu, gencligi, universite ortammi

verilmeye cahsilmrstrr.
Romandaki diger sahislar, asli kahraman olan Kamil Uzman'm duygu, dusunce,
hayalleri, kisilerin hakkmdaki yaptigi arastirmalan,
hayatmda oynadiklan

hayalinde cizdigi olaylar, kendi

roller icinde sadece birer figuran olarak gormesidir.

Cunku

romancmm yaratngi kahraman, cocuklugundan beri mutsuz, hep terkedilmis, kucukken
annesi olmus. Arastirdigr ressam Fikret Mualla'nm hayatmdan hem etkilenmis hem de
uzulmus ve kendi hayati arasmda bag kurmaya cahsmisnr.
Bu romanda dikkat ceken nokta romanda bastan sona romanci olaylara hakimdir.
Butun olaylan Kamil Uzman'm

gozuyle gormektedir.

Sevdigi Lucia bile Uzman'm

hayallerine gore cizilmistir, Kamil Uzman'm gormek istedigi gibi verilmistir.
Batt resmine, insanma ve kulturune asm bir hayranhk duyan Nedim Gursel'in
aslmda

psikolojisini

gostermesi

bakimmdan

onemlidir,

Resimli

Dunya

kitabiyla

Osmanh tarihine, resmine, ilgi duydugunun bir gostergesi olarak, genelde Osmanh
mimarisini,

sanatmi,

resmini,

padisahlanru

tarihi

bir

roman

seklinde

vermeye

calrsmisnr. Kamil Uzman agzryla yine Bellinileri anlatrr. Italya resmini tablolarla bir
tarih hikayesini yaratmisnr.
Sonuc olarak bu romandaki saluslann hemen hemen hepsinin ortak bir ozelligi
var. Hepsinin hayatmda aci cektikleri bir donem olmustur.
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2.3. SAHIS KADROSU
2.3.1. Sanat Tarihi Profesoru Kamil Uzman
Romanci kahramamm yaratirken romandan ve kendi hayatmdan anlasilacagi
gibi kendi hayatuun olcusunde vermistir.
Kamil Uzman cocukluk donemi acilar icinde gecmis, olgunluk donemini mutsuz
ve arayis icinde geciren bir sahistir. Bu duygulanru bastirmak icinde mesleginde gene
denilebilecek bir yasta mevki sahibi olmustur.
Kamil Uzman kendi deyimiyle ellisine merdiven dayarms, hayatma bircok kadm
girmis ama hicbiriyle

surekli bir iliski kurmamis,

yalmz yasayan

Sanat Tarihi

profesorudur. Cevresinde hep birileri olmustur. Universiteden meslektaslan, yazar cizer
takimi, gazeteciler.i.ozellikle

de kadmlar.(s

.37) Ickiyi 90k seven bir kisidir. Grup

toplantilarda icmeyi seven ve ictikce acilan, hossohbet, sakaci bir insan oluveren bir
kisidir. Fakat erkeklerle icmeyi sevmeyen, masada birkac kadm olmasmi her zaman
saglarrustir.
Cok gezmis, gunduzleri muzeleri, gece genelevleri dolasmis Avrupa'nm (s. 39).
Avrupa'mn

sanat yaprtlan, kadinlan sadece Avrupa degil istanbul'da

nice kadmlarla

iliski kuruyordu. Hepsiyle tek gecelik iliski yasiyordu.
Kamil Uzman'm

cocuklugu istanbul'un

yoksul semtlerinden birinde gecmisti.

Kucuk yasta kaybettigi annesi ve onun imgesi surekli onu takip ediyor. Uyumadan once
yavasca odaya suzulup uzerine egilen annesinin yuzunu hayal ediyordu. (s . .47) ilk terk
edilisin acisin ilkokulu bitirdigi yil sevdigi kizm mahalleden tasmmasiyla tatmisti. Daha
sonra babasi evlendikten sonra onu yatih okula verilisi. (s. 97) Aynca Lise donerninde
bir piyes oynamak

icin bir araya geldikleri

kiz arkadasinm

onu terk etmesi, ta

delikanhhk yillannda bir ilk askm beklemedigi bir bicimde bitmesi, hala kapanmayan
bir yaradir.
Kamil Uzman bir manzara ressami. Yeteneksiz bir ressam. Arna Pazar gunleri,
guzel havalarda gidip sehpasmi el degmemis bir doga parcasmm ya da istanbul'un
carpik kentlesmeden kurtulmus bir kosesine kuruyor ve orayi resmediyordu. (s. 98)
Kamil

Uzman

aynanm

karsisma

gecip

kendisini

soyle tamtir:

"Genclik

fotograflanna inat, o fotograflardaki incelik beline, omzuna dek inen saclanna, bir teline
bile ak dusmemis sakahna inat, hantal goruntusuyle aynayi boydan boya kaphyordu."
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Gentile'nin portresindeki Fatih'in kemerli, uzun ince burnuna benzetirdi bir zamanlar
kendi burnunu. (s. 99)
Batmm kulturunu almrs, Paris'te sanat tarihi doktorasiru yapan Kamil Uzman
Ronesans resmine ilgi duymus, arastirmalannm

agrrhk merkezi olan bu ulkenin dilini

ve insanlanm sevmisti.
Kamil Uzman, kutuphanede gordugu Lucia'yi Giovanni Bellini'nin tablosu olan
Kutsal Soylesi'sindeki

Azize Caterina'ya

benzetmis. (s. 150) Once tabloda gordugu

kadma sonradan asik oluyor. Kamil Uzman'a gore macera yasadigi bu kadmi sanki
hayatinm kadmi olabilecegini dusunur. Tabii bu onun oznel dusuncesi. Kiz buna cok
fazla yuz vermiyor. Arnao kafasmda bunu buyutuyor. Bunu hem tablonun etkisi, hem
Lucia'ya duydugu ask bir araya geliyor, efsanelestiriyor Lucia'yi kafasmda. Arna tam
olarak gercek bir iliskiyi nereye kadar goturdugunu de bilemiyoruz. Cunku hayal gucu
cok zengin bir roman kahramarudir.
Kami! Uzman, hayatm ortasmda ve dogru yolu kaybediyor. Venedik gercekten
labirent bir kenttir. Venedik'i cok iyi bilenler de kaybolur o sehirde, Dolayisiyla sanki
bu kaybolus ve Lucia'nm bir 1~1k gibi, onun hayatmdaki tek kadm imgesini olusturmasi
hayal gucunu besleyen seyler. ( s. 151) Arna ote yandan geceleri de batakhanelerde
dolasiyor ve bir hayat kadiruyla iliski kuruyor (s. 90) Mestere semtinde.
Kami! Uzman Avrupa'nm iki buyuk kentinde bursla ogrenim gormus Roma'da
ve Paris'te. Ve bazi uzmanhk raporlan yazdigi icin, Batt resmindeki Osmanh figurleri
konusunda

batililar

ondan

gorus

almak

istiyorlar.

Cok

seyahat

etmis,

Arna

seyahatlerinde hep otel odalan var, ya da eski sevgililerin amlan. Arna ote yandan da
entelektiiel birisi. Cunku bir kere sanat tarihini iyi bilen bir kahraman yaratnus ki butun
bu istanbul-Venedik

baglantih

resim,

tarih,

Ronesans

dogu-bati,

figurlerini anlatabilsin. Gentile Bellini' nin istanbul' a cagnlmasi

Turk-Osmanh

ve onun portresini

yaptirmasi Kamil Uzman'a gore bu bir Ronesans baslangici sayihrdi. (s. 66) islam'm
geleneksel degerleriyle catissa da Osmanh'da

resim sanatmm belli bir yeri olduguna

inamyordu.
Cunku Osmanh'da
istanbul' a gelisiyle

Bati'ya ilk acilim Venedik'le

nerdeyse

olmus ve Gentile Bellini'nin

bir Rone sans sureci baslarms.

En azmdan

roman

kahramam Kamil Uzman boyle dusunuyor ve diyor ki: "Cem Sultan babasmm izinde
yururnek isteyen bir sehzadeydi. II. Beyazit'in

yerine Cem Sultan gecseydi, belki
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Osmanh'da bir Ronesans hareketi baslar ve Turkiye'nin akibeti de baska olurdu." Boyle
bir tezi de var. Arna tezini meyhanelerde

soyluyor, onun icinde hie kimse ciddiye

almiyor, (s. 66)

Kamil Uzman ickiyi seviyor. Icki icince biraz degisik bir kisiligi ortaya cikiyor.
0, yatili okul yillarmda hatta cocuklugunda bastmlmrs cinsel gudulerini birdenbire us

duzeye alkolun etkisi ile biraz gevseyince disa vuruyor. Biraz dengesiz yani hem unlu
bir sanat tarihi profesoru, kendini cok iyi yetistirrnis bir entelektuel hem de sehvet
duskunu biridir. Gittigi kentlerin gece gunduz gezdigi muzelerine degil, ayni zamanda
gece gezdigi batakhane ve genel evlerine de merakh idi. Boyle bir roman kahramam ve
butun roman ashnda bu kahramarun uzerinde odaklamyor.
Romamn sonlanna dogru fazla icki ictiginden ve bir sureden beri bacaklarmdaki
agnrun onu ara sira yoklamasma ragmen hie orali olmuyor. Cunku Kamil Uzman'a can
dostu olan icki o agnlanm uyusturur. (s. 327)
Cok gezrnisti su ahir omrunde 'Uzman' gunduz muzelerini gece genelevlerini
dolasmrsn. Bazi geceler sehvet duskunlugunden hayat kadmlanyla neresi olursa olsun
Uzman icin fark etmiyor. Haz duskunu Kamil romanm sonunda da bu sehvet
duskunlugu yuzunden bir hayat kadmmm break darbesiyle oluyor! (s. 335)
2.3.2. Lucia
Romanci, Lucia'yi hayal gucu eek zengin bir roman kahramaru olan Kamil
Uzman'm hayal gucunu besleyerek onun izlenimlerine gore veriyor. Kamil Uzman
Lcucia'yi Gentile Bellini'nin yaptigi Kutsal Soylesi'sindeki Azize Ccaterina'nm
figurune benzetiyor. Once tabloda gordugu kiza asik olur, sonra Lucia'ya asik olur.
Hayatmdaki kadm Lucia olmahydi. Lucia, uzun crplak boynu, genis alnmm hemen
altmda baslayan duzgun burnu, etli dudaklarla uyumlu yuvarlak cenesi ve ela
gozlerindeki belli belirsiz kaslan. Kamil onu boyle tarif eder. (s.60)
Lucia'nm bir 1~1k gibi, onun hayatmdaki tek kadm imgesini olusturmasi, hayal
gucunu besleyen seylerdir.
Lucia'nm Kamil'le bir macerasi olur, ama hakkmda fazla detaylara inmiyor.
Lucia hakkmda Kamil' in izlenimleri dismda baska bilgilere sahip degiliz. Sanki
romanci yarattigi kahramanm yoluna cikrms bir melek gibi gosteriyor Lucia'yi.
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Romanct, Kamil Uzman'run Venedik'te hayatma giren kadmlardan birisi olan
Lucia'yi

meleklere

benzetmesi

ilginctir.

Cunku ilk gunde 91kt1g1 biriyle hemen

gondolda sevismesi ters bir benzetme yaprrus olmasi gerek.

2.3.3. Jacopo
Jacopo bir kalaycmm ogludur. (s. 107) Jacopo babasmm meslegini ogrenecegi
yerde San Marko Kilisesi'ne gidip eski Bizans mozaiklerini seyrediyordu. Eger oyle
yapmasaydi

kuskusuz

omru kap-kacak

kalaylamakla

gececekti.

Kilise duvarmdaki

kutsal yapt kalayci oglunun onunde acilan rengarenk bir kitap gibiydi. Bellini ailesinin
kurucusu Jacopo Floransah ustasi Gentile ve 91rag1 Antinio Pisanci pesine takihp Roma
ve Floransa'da

ustasi Gentile ve Fabriono'nun

atolyesinde yetisip unlendikten sonra

Venedik'e doner. Kendi atolyesini kurar. Cok sevdigi ustasmm adim buyuk ogluna ve
kizi Nicolasia'yi

da ressam Mantegna'ya

verir. En kucuk ogluna verebilecegi bir sey

yoktu. (s. 112)
Jacopo Bellini'nin bircok yaprti yanmis, gunumuze ulasan 90k az tablosu var.
Buna karsihk iki tane desen defleri var. Bunlar o zamanki ressamlar icin teknik acidan
90k degerli yapttlar. Cunku bu krokilerde mekan duzenlenmesi,

istif ve perspektif

uygulamalan var.
Baba

Jacopo

vasiyetinde

iki defteri

buyuk

oglu

Gentile'ye

birakmrsti.

Giovanni'ye bir sey yok. Asil dahi ressama bir sey yok. Cunkii gayri mesru cocuk ve
bunlardan birini Gentile yanma ahyor. Istanbul'a giderken Fatih'e hediye ediyor.
Kamil Uzman Jacopo kucuk ogluna neden bir sey birakmadrgim hep merak eder.
(s. 112) Kamil Uzman'm

baska belgesinde kucuk oglunun ailenin tum mirasmdan

yoksun birakildigi anlasihyordu. (s. 114)
Yetmis yilhk omrunu sanata adarms, Scudadi San Giovanni Evangelista'nm

en

saygm uyeligine yukselip uzun sure Ferrare Markisi Lionello Este'nin konugu olmus,
ogullan Gentile ve Giovanni "Pieter Nostrii Dominii" yani devlet ressami unvam
tasnmslardir. (s. 107)
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2.3.4. Gentile
Jacopo'nun iki oglundan biri olan Gentile, babasmm etkisinde uzun sure
kalrmsti. Kamil Uzman Gentile hakkmda arastirma yapmak icin istanbul'dan Venedik'
e gitmis. Bu ressamm hakkmda arasnrma yapmasmm nedeni ise Fatih tarafmdan
istanbul' a davet edilisidir. ilk defa Musluman bir padisah portresinin cizilmesi icin
cagnlmisti. (s .173)
Haber geldiginde Gentile Buyuk Konsey toplantI salonunun frekslerini
onanyordu. Bu onanm ve cizim karsihgi ucret talep etrnemis fakat devletten bir istegini
iletmisti. Bu istek Fondaco'dei Tedeschil'nin gelirine ortak olmak. Bu kosul senato
tarafindan kabul edilmis ve onu bir anlamda devlet sanatcisi yaprmsn.Is .173)
Gentile babasi Jacopo'nun gencliginde hayran olup yanmda cirak girdigi adasi
Gentile de Fabriano'nun ustahgmda hicbir zaman erisemeyecegini dusunuyordu. Onun
yapitlanm onarmak bile buyuk bir onurdu. (s. 174)
Gentile istanbul'a davet edilis haberini aldiginda cok sasirrms ve onu bu davet
dusundurmustu. Cunku omrunde hie padisah sangi gormemis, Osmanh tuccarlannm
sanklanyla Fatih'in sangi elbette farkh olmahydi diye dusunuyordu. Aynca Fatih'in
insanlan kaziga oturttugunu duyrnustu, (s. 175)
Fatih'in sehvet duskunlugu de dillere destandi. Bizansh bir bakireyi "Kafa
esenligine kavusmak icin" kendi eliyle hancerledigi soyleniyordu. Gentile istanbul
Sarayi'rnn duvanm asip Venedik'e ulasan ve her yerde anlatilan bu soylentilere
inanmak istemiyordu. (s. 175)
Bir ressam olarak portresini yapacagi insam tum ozellikleriyle iyi ve kotu
yanlanyla tammak modelinin en derin, en bilinmez yonlerine inmek zorundaydi. (s.
176)
Koskoca istanbul Fatih'ini yargilamak durumunda degildi. Gentile bu kansrk
duygular icerisinde eve gidecegi yerde kardesi Giovanni'ni atolyesine giderek kardesine
darusir. Kardesi ve babasmm brraktrgi defterlerden dolayi aralan olmasma ragmen
\•

Giovanni onu iyi karsilar ve istanbul' a gitmesi icin ikna eder. Hatta Buyuk Kensey
Salonundaki frekslerin onanmmr kendisinin uslenebilecegini soyler.
Gentile

bunun

uzerine

istanbul

yolculugu

rein

hazirhklara

girisir.

Yarduncilanyla birlikte bir yelkenli gemi ile 1979 Eylul'unde istanbul'a dogru yola
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crkar. Babasmm cizim defterlerinden birini yanma ahyor. istanbul'a getiriyor. Fatih'e
hediye ediyor. Demek ki Gentille'nin

narru nakkas, suretini yapmak icin yedi derya

a$t1g1 Gran Turco'ya layik gormus baba yadigan hazineyi kardesi Giovanni'ye degil.
(s. 179)
Gemi engine acildigmda arka guverteden son bir kez Venedik'e bakar Gentile.
Gercekte babasmm golgesinde yasarrus bir omur, domuz kilmdan fircalarla havanda
dokulen toprak boyalar arasmda tuketilmis bir genclik geride kalan. (s. 179) Yinede
mutlu sayihrdi. Bir es, bir kardes, atolyesiyle isi ve resimler resimler ... Dunyasi bundan
ibaretti iste.
Gentile omrunde ilk kez deniz asm bir yolculuga cikryordu. Tum varhgim
sanatma adarms o, ne kadmlann pesinden kosmus ne de servetin. Firca ve tuval, komur
kalem ve cercevelerin arasmda yasarmsti. (s. 187)
Gentile
yaklastigmda

Osmanh

padisahi

hie istemedigi

hakkmda

bilgi

olaylar duyuyordu.

almak

icin

gemi

tayfalanna

Cunku ona anlatilan hep harem

oykuleriydi. (s. 188)
Gentile Galata'dan Sarayburnu'na kayikla gecti. Arna hemen degil. Gemi limana
dernirlendiginde yordundu. Yinede ertesi gun hatta gelir gelmez yardimcilanyla birlikte
padisahin huzuruna cikanlacagmi umuyordu. Arna oyle olmadi. (s. 200)
ilk gun kaldigi handan hie disan cikmadi. Daha sonra istanbul hakkmda bilgi
toplarnak ancak istanbul sokaklarmda gezerek ulasilabilecegini dusundu. Gentile kentte
baktikca,

eski

Bizans'rn

kervansaraylanm,

yerine

iv avlulanm

kurulmakta

gordukce

olan

Osmanh

Musluman

baskentinin

mahallelerini,

yeni bir uygarhk

yaratmakta oldugunu anlarmsti. (s. 202)
Huzura

kabulunu

Galata'nm

Venedik'i

orada

sikmtisrndan,

belki

basladigmdan

Rum meyhanelerinde

Ancona,

de

beklerken

Sakiz, Mudanya,

meyhanelerini

brrakngi

dolasti.

atolyesiyle

isini

Belki

can

ozlemeye

tuysuz sakilerin sundugu lal renkli, turlu turlu

Edremit,

Dimitri'nin Tas Merdiven Meyhanesi'nde

Bozcaada

Saraplari'ndan

icti. Ve bir gece,

kor dilenciye rastladi.

Gentile'yi kor dilencinin sozleri bir hayli dusundurur. Omrunu renklere adamis,
bu yasa kadar boyalarla dusup kalkrmsn. Arna doguya gelir gelmez kor bir dilenci bir
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baska dunyanm kapisim aralarmsti (s. 208). Dilenciye gore; bu dunyada yoklukta asil
olan varhk degil. Renkler, renksizlik aleminde ummanda bir katreydiler.
Bu duygular icerisinde Gentile meyhaneden aynlarak Ayasofya'ya
dilenciyi karsisinda goren Gentile cok sasmr. Fakat Ayasofya'nm
dilenciden

dinler. Gentile istanbul

kulaklannda
bagmyordu.

yankilaruyordu.

"Sen

sokaklanm
resmi

gezerken

gorursun

gider. Kor

yapihs oykusunu

kor dilencinin

ancak,

hen

sesi hala

ressarm"

diye

"Suretin gucu onu yaratandir. Varolan bir odur, yaratis da O'nundur,

buyruk dal" (s. 215)
Kamil UZMAN,

arastirmalarma

gore Gentile Fatih'in portresini

cizmisti.

"Gentile umulmadik bir curetle modelinin iv dunyasina girip onu iktidann yalrnzhgmda
betimlemisti.
oleceginden

Modelinin
habersiz,

butun fiziksel
sanki

ve ruhsal olarak betimlemisti.

sezmiscesine

modelin

bakislanna

olumun

Modelinin
golgesini

dusmustu." (s. 221)
Yine romanci

burada

mudahale

ederek,

Gentile

hakkmda

vermiyor. Kamil UZMAN'a gore Fatih'in Gentile hakkmda
mektuba

gore

yaziyorlardi.

sanatciyi

yardimcrlanyla

Ancak Gentile'nin

birlikte

cesitli

fazla bir bilgi

Senato'ya

saraylannda

gonderdigi
agirladrgmi

on sekiz ay boyunca nerede kaldigi bilinmiyordu.

UZMAN saraym arsivinde de dise dokunur bir sey bulamamrsti. Geriye birkac desenle
Mehmet' in portresinden baska.

2.3.5. Giovanni
Bugun butun sanat tarihcileri, Giovanni' in Venedik ekolunun en onernli ressami
oldugundan hemfikirdir. Kamil UZMAN Gentile Bennili'yi arastmrken Giovanni'nin
farkma

vanyor.

Kamil'in

yapngi

arastirmalar

sonucunda,

Giovanni

Bellini'nin

yasammda bir dram var idi. Annesini tanimarrus, baba Jacopo Bellini'nin evlilik d1~1 bir
iliskisinden dogmustu.
Ailenin en kucuk oglu olan Giovanni ailenin tum mirasmdan yoksun birakilrms,
(s. 114) hatta kiz kardesi Nicolas'm evlenme torenine bile cagnlmarmsti. Anna Rivesi
Jacopo'nun kansi, Jacopo'nun gayri mesru oglunu kabullenmemis
Ailenin tum bireyleri Giovanni'yi dislamrslardi.

yalmz Anna mt?
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Onu her zaman bir rakip gormusler Bellini kardeslerin kiz kardesleriyle evlenen
Mantegna

arasmda bir cekisrne var. (s. 114) Mantegna

Giovanni

o zaman 90k

pohpohlanan, one cikanlan bir ressam. Oysa Giovanni, babasmm golgesinde kalmis ve
hayatmda da az once yazdigim gibi bir dram var. Aileden dislannus fakat baba olunce
kendi atolyesini kuruyor ve ilk kez kendi basina i~ yapmaya bashyor.
Giovanni sefalet, yoksulluk icinde birakilan belki de annesi evden kovulmus,
omru boyunca

anne ozlemi

cekmisti.

Onun icin Modonna'lan

bunca yumusak,

boylesine sevecen ve o tablolann arasmdaki 1~1k, ozlem dolu, bir cesit anne ozlemiyle
dolu (s. 116) 90k mukemmel bir sekilde yaptigi tablolarla baba 'Jacopo'dan

adeta

intikam ahyordu. Giovanni babasim a~m1~t1.( s. 116).
Son zamanlarda
melekler,

Giovanni

atolyesinden

hie cikmaz

azizeler cizer ve arkasma kendi kisiligini

olmustu.

Madonnalar,

yansitan (s. 24) manzaralar

yerlestiriyordu. Yalmz adi Albercht Durer olan gene ressarru gormek icin cikar. Gene
ressamm bir portresini 90k begenir ve almak ister fakat gene ressam satmaz. Resimdeki
model degil mavinin

malzemesini

merak etmisti. Nurbergli

sanatcmm

sadeligin

guzelligin nasil yakalayabildigini ogrenmek istiyordu.
Son zamanlarda disanya
agabeysine

verdigi

sozdur.

cikrnarnasmm

Icinden

gelmez

sebebi aslmda olum doseginde olan
ise de "Aziz

Marko' nun Vaazi' m

bitirmeliydi. Aslmda agabeysine degil, bir oluye duydugu saygi agir basnus, aynca
Buyuk Konsey'in duvarlanndaki freskleri birlikte onardiklan gunlerin amsi vardi.
Agabeysi

adeta sart kosmustu.

Eger tabloyu bitirirse

91z1m defterini

ona

verecegini soylemisti yoksa cizim defteri Gentile'nin dul esine kalacakti.
Giovanni dindar bir ressamdi, Hem cizdigi tablolardan anlasihyor hem de olume
inaruyordu. -Ostelik hep kendi yakmlann

olumlerine

tamk olmus (s. 272). Once

babasmm sonra mirasmdan onun admi bile anmayan uvey annesi; sonra kiz kardesi
enistesi, kansi ve hemen ardmdan biricik oglunun olulerine ve en son ii9 hafta oncede
agabeyi Gentile'nin olumlerini gormustu.
Aileden hep dislanmis, uzun yasam boyunca hep pie muamelesi gormus ama
olulerinin tumunu kendi elleriyle gornmustur.
Giovanni yatagmda uzanmis tavanda bakarken dusunceler birbirini kovalar (s.
274) belki Tann kendi sucu olmayan bir utanci, bir omur boyu odemisti, ama Tann ona,
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agabeysinden

de, babasmdan

da hatta uzun sure etkisinden kurtulamadigi

enistesi

Andrea' dan da daha buyuk bir yetenek bagislamisti.
Giovanni

ayaklan

eskisi

gibi

tutmuyordu.

Y attig:

bolumden

sehpalarm

kuruldugu yere kadar bile guclukle gidebiliyordu. Fazla takan kalmamisn. Onu sanati
ayakta tutuyordu

(s. 275). Tek varolus

nedeni resim yapmakti.

Hala bikmadan

usanmadan olumu hie dusunmeden her gun cahsiyordu. (s. 280) Cunku Giovanni omru
boyunca hakki olanlan bile cahsarak elde etmisti.
Giovanni, 'Aziz Marco' nun Vaazi' m bitirmek icin teleronun karsisma gecer.
Giovanni ciraklarryla birlikte yanm kalan tabloyu buyuk bir titizlikle bitirir. Boylece
agabeysinin

vasiyetini

yerine getirmis

olmanm

rahathgiyla

kendi islerine

doner

(S.285D. yeni bir Madonna isrnarlanmis, onu yapmaya koyulur. Giovanni tam yetmis
yedi yasmda, ama firca tutan eli hala titremiyordu (s. 293).

2.3.6. Istanbul-Venedik
Romanci romamru yazarken, gittigi veya bulundugu sehirlerin dogah sanatsal,
tarihi, yerlerine genis bir sekilde yer vermistir. Ozellikle Istanbul-Venedik

sehirlerini,

ressamlarm gozuyle betimlemeye cahsrmstir.
Romanci,

romanm

kahramam

gozuyle

sular

kenti

Venedik'i

hem

de

kahramarumizm Venedik'e gelip hakkmda arastirma yapugi ressam Gentile Bellini'nin
gozunden Osmanh doneminin benzersiz atmosferindeki istanbul'u betimliyor.
a-Venedik
Kahramamrmz,

daha

once

resimlerden

gordugu

eski

yapilan,

gc\fkemli

saraylanyla kalabahk alanlan kopru ve kanallarm karsismda adeta buyulenir, (s. 15}
Kamil Uzman'a gore Venedik'in Scalzi Koprusu, veya sagda Palazzo FoscariContoprini Kaysi rengi duvarlan, kemerli cephe sutunlan, yuvarlak kirrmzi kiremitleri
ve ters cevrilmis can bicimindeki bacalanyla, Saraydan cok bir yazhk evi andinyordu.
(s. 24) Solda San Marcuola Kilisesi'nin onunden gecer gecmez Kamil baska buyuk bir
saraym golgesi suya dustugum; gorur.
Kanallanyla unlu bu kent onu adeta buyulemis ve onu cocukluguna ve istanbul' a
goturur.

istanbul

manzaralanrn

yaparken

ozellikle

Camlica

tepesinden

Bogazin
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gorunusu, Anadoluhisan'ndaki cardakli bir kahve, aglanni oren ihtiyar bahkcilan ...
animsiyor (s. 50) Kamil Uzman, Bebek iskelesinden bir vapura binip Kandilli'ye
Anadoluhisan ya da Kanlica'ya dek gitmek Bogaz'm iki yakasi arasmda isleyen kucuk
vapurlara binerek istanbul'un tadirn cikarmak diye dus kurarken bogazm iki yakasi
arasmda isleyen kucuk vapurlara benzer. Vaporetto da arka guverteye ters yonde
oturmus Giudecca Kanab boyunca akip giden manzarayi seyrediyordu.
Solda, adanm alcak gonullu evleri, iki bodur minare biciminde sivri can kuleleri
ve onlara bitisik gibi duran kubbesiyle Redentore Kilisesi, sagda nhtim boyunca uzanan
visne <;Ori.igii duvarlarla kent merkezine dogru krvnlan kanallar (s. 59)
Accedemia

Koprusu'nde

yitirdigi

gunesi

Zattere

Rihumi'ndan

yakalayabilecegini umuyordu Kamil. Gunes orada, Marphera'mn alev kusan bacalarmm
ardmdaki karayla denizin birlestigi cizgide batiyordu. Kamil gunesin denize mi yoksa
karaya rm battigrm pek iyi goremiyordu (s. 81 ).
Giudecca'yi Bogaz' daki gibi korulardan, gun gormus yalilardan nasibini
almarms olsa da tuhafbir bicimde Anadolu yakasma benzetiyordu. (s. 82)
Buyuk ressamlann kenti olan Venedik'te ozellikle gunbatmunda Accademia
Koprusu'nun uzerinde bircok amator ressamlann resim yapma yeriydi. (s. 165)
Kamil Uzman'm dikkatini ceken Akdeniz'in en gorkemli kentin, bugun terk
edilmis saraylannda hayaletlerin cirit atmasi, gece sokaklannda birkac golgeden baska
hie kimsenin dolasmamasiydi. Venedik, on besinci yuzyilda nasilsa oyle kalmisn. Oysa
istanbul buyumus yayilmis genislemis, surlarm disma tasmakla yetinmeyecek cevredeki
ormanlara tepelere, dar vadilere bile el atmis ve genislemisti dusunuyordu. Kamil
Venedik'in yuzyillarca karayla bagmm kesilmis olmasmdan kaynaklamyor diye
dusurrayordu (s. 167).
b- istanbul
Gentile Fatih portresini yapmak icin istanbul'a geldiginde, huzura kabulunu
beklerken Galata'nm dik yokuslanm Halie boyunca uzayip giden ii<; kat hisar
duvarlanm geziyordu. Kasimpasa tersanesine nazir Meyit kapisi, Halie kryismdan Azap
kapisi Sibirya'dan Karadeniz'e oradan da Galata'ya getirip vezir ka:ftanlanyla elci
mantolanm susleyen samur kurklerin sergilendigi Kurkcu kapisi, Kursunlu Mahsen
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kapisi, kuzeyde kara icinde Karakale ve Buyukkale kapilan. Butun bu kapilan dolasir.
Sonra on kat zindan olan Isa Kulesi'ne cikar.
Yukardan bakildigmda kent cepecevre gorulebiliyordu. Kuzeyde, hemen surlarm
dibinden baglar, bahceler bashyordu. Gentile ormanm icindeki av koskuyle bir dervis
tekkesini kusbakisi da olsa uzaktan secebiliyordu. (s. 201)
Halic'in

sulanni ikiye boldugu kenti, Galata'yi Konstantiniyeden

aymyordu.

Karst kiyida yedi tepeli kent tek yada iki katli kagir ve ahsap evleri, tugla duvarh
bazikalar, mermer sutunlan, bahce ve bostanlan, carsilan, hanlan, hamamlan ... ve en
yuksek tepeye Ayasofya kadar gorkemli bir cami yapilnus, minarelerin cevresinde
dukkanlan, medresesi, ashane ve imarethanesi ile koskoca bir kulliye olusmustu. Bizans
kiliselerinin bir kismmda oldugu gibi ayaktaydi. (s. 211)
Gentile konte baktikca,

eski Bizans'm

yerine kurulmakta

olan Musluman

mahallelerini Halie boyunca siralanan depolar, kalabahk carsilarla kervansaraylarm

i9

avlulanni yaratmakta oldugunu anhyordu.
Kente distan gorunum
kahvehaneleri,
Latin,

meyhaneleri,

yam sira Galata ahalisinin

sokaklan,

yakmdan

tammak

icin

caddelerini gezer. Cenevizli yam sira Rum,

Y ahudi, Arap ve Turk gibi bircok millete mensup insanlarm

bir arada

yasadiklanni gormustu.fs. 203)
istanbul'da yasayan bircok insanla sohbet etme firsati bulur. Ve bu insanlardan
bircok hikaye ve menkibe dinler. Gentile Ayasofya'yi cok merak ederek Ayasofya'yi
gezer. Ayasofya hakkmdaki hikayeyi daha once meyhanede tamstigi kor dilenciden
Ayasofya'yi dinler.
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KiTAP HAKKINDAKi GORUSLERiM
Nedim Gursel'in son romam olan Resimli Dunya, hem italyan Ronesans'rna
damgasmi vuran sanatci aile Belliniler'den Osmanli'ya ve gunumuzde yasayan sanat
tarihcisi Kamil Uzman'a hem de Venedik'ten istanbul'a uzanan tarihler ve kulturler
arasi bir gezintidir.
Baba J acopo Bellini ve ogullan Gentile ve Giovanni' nin kullandiklan degisik
resim usluplan ve aile ici entrikalar romanci Gentile'yi arastirmak uzere Venedik'e
giden Kamil Uzman araciligiyla su yuzune ctkartmrsnr. Aym zamanda amator bir
manzara ressarm olan Uzman, gunduzleri kutuphanede kitaplar ve resimlerin renkli
dunyasmda gezinirken, geceleri de kanallar kentinde gondolla 91kt1g1 yolculuklarda
kendi i9 dunyasmda bir gezinti yaprms olur. Gursel'in bu yaratngi tiple bir fantezi
kurdugu anlasihyor. Uzman'm annesine olan ozlemi, okul yillan Paris'te yaptigr Fikret
Mualla arastirmasi ilk ask deneyimleri ve Venedik'te yasadigi gonul maceralan bu
tarihi romanm arasma kansan ikinci bir romandir. Bu da gosteriyor ki Nedim Gursel
tum bunlan oznel yasammdan yola cikarak yazmistir. Nedim gurselin bu kitabm temel
sorunsah Dogu ile Ban ikilemidir. Gentile 1479'da istanbul'a Fatih Sultan'm portresini
yapmak icin geldiginde Osmanh ve harem oykulerinden Ayasofya'nm yapihsma ve
gunluk yasama dair oykuler dinler. Kendi ilslubu ile Osmanh'ya Batt tarzi resmi tanrtir.
Nedim Gursel bu kitapla ashnda Dogu-Bati karsithguu iki su kenti olan Venedik
ve istanbul'a yaptigi atifla da'ortaya koyar. Asklan gece hayati ve gizemleri ile unlenen
bu iki kent romanm surukleyiciligi acismdan 90k onemli mekanlardir. Venedik gibi
buyulu bir kentte yasadiklan, Kamil Uzman'a istanbul'u animsatir. Buraya kadar
normal gibi gorunen bir romandir. Ancak romanm geneline bakildigi zaman cinselligi,
sehveti, do~msuzlugu on planda tutmustur. Romanda yapay ve birbiriyle hie alakasi
olmayan bircok benzetmelere gitmistir. (S. 99)
Roman kahramanmm cinsel doyumsuzlugunu manevi degerlerle iliski ve
benzetmeler kurarak romanci romarun surukleyiciligini saglamaya cahsrmstir. Fakat

boyle benzetmeler yerine romanm akisma uygun gidilseydi bana gore daha olumlu
olurdu.
Aslmda romanci ickinin, sarhoslugun, ayyashgm insam nasil mahvettigini, nasil
yalmzhga ittigini gozler onune seriyor. Bu konular cercevesinde okuyucunun kendisine
gore ders cikarmayi saglasaydi Tork edebiyatma olumlu katki yapm1~ olurdu.
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Fatih Sultan Mehmet'i anlanrken sehvet duskunu, can alan, canavar ruhlu biri
olarak gostermeye cahsmrs. Arna ben buna katilnuyorum. Cunku oyle bir kisi olmus
olsaydi 600 yilhk Osmanli Devletinin temelleri bu denli saglam atilmazdi.
Resimli Dunya ath kitap uzerimde biraktigr etki tarih ve kultur acismdan olumlu,
kitaba bir pornografi izlenimi vermeye cahsmasi dusundurucudur.
Kitabm sonunda Gursel yarattigi seksoman kahramammn hayat kadmmm break
darbeleriyle oldurtuyor.
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