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ONSOZ
Saym bolum baskamm Do9. Dr. Billent Yorulmaz'dan almis oldugum bu bitirme
cahsmasinda, son donemin populer yazarlarmdan Ndeim Giirsel'in "Bogazkesen" adh
romanma dair tipoloji cahsmasuu gerceklestirdim,
Mezuniyet cahsmasuu gerceklestirirken; azami gayret, dikkat ve titizlige onem
verdim, Cahsma plamm sirasiyla; okuma, ozetleme, tasnifleme ve yorumlama seklinde idi.

Gerceklestirmis oldugum bu mezuniyet cahsmasmda bana her asamada yardimci olan,
karsilasugnn gu~liikleri verdigi fikirlerle asmami saglayan saym bolum baskamm Do9. Dr.
Bulent Y orulmaz hocama buradan ~iikranlarl,1lll sunmayi bir bore bilirim.
Aynca gene bu cahsmayi meydana getirmemde bana biiyiik yardunlan olan, istanbul
Universitesi ogrencisi Siikrii Can'a da tesekkurlerimi sunanm
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GiRiS
Mezuniyet cahsmasmm konusu olan NedimGursel'in "Bogazkesen" adh romamm ilk
olarak bir yil once okudugumda 90k begenmistim, Ozellikle yazann siirsel dili 90k hosuma
gitmisti. Saym hocam D09 Dr. BulenrYorulmaz da hos bir siirprizle bu eseri banamezuniyet
cahsmasi icin verdi.
Tipoloji shasmda incelemeye tabii tuttugum bu cahsmanm hazirhk asamasmda eseri 3
ay once bir kere daha okudum ve bu okumamda genis kapsamh bir ozet cikardim, 3. defa
okumamda ise, bu genis ozetin tipoloji eahsmasma dair tasnifimi gerceklestirdim, Boylelikle
esas metin icin kullanacagim taslagi olusturdum,
Cahsmamda; salnslann snuflandmlmasi, yorumla bilgi kismmm olusturulmasi,
kahramanlarm dti~iinsel ve duygusal boyutlannm cahsmaya yansmlmasi , ieeriginin
sisteminin saglanmasi adma bir takim guclukler yasadim. Bu asamada saym hocam 009. Dr.
Biilent Yorulmaz'm yardimlanm gordum,

Eser, son zaman romanlanndan.oldugu icin romanla ilgili kaynaklara rahat ulastim,

Cahsmamda kahramanlarla ilgili hem kitaptan almtilar yapnm, hem de

kendi

yorumlanma yer verdim. Romarun asli kahramanlan Fatih Haznedar ve Fatih Sultan
Mehmet'i onplanda tuttum. Sahislan kurgusal, tarihi ve efsanevi olarak il9 kategoride
inceledim.
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Y AZAR HAKKINDA BiLGi:

NEDiM GURSEL:
1951 yilmda Gaziantep'te dogdu, iJk oykulerini 1969'dan itibaren bashca edebiyat
dergilerinde yayimlamaya basladi. 1970' te Galatasaray Lisesi'ni, 1974'te Paris Sarbonne
Universitesi Modernl'ransiz Edebiyan Boltimunfi bitirdi. Aym tmiversitede karsilastunah
edebiyat dokterasi yapti. Halen Paris'te yasayan yazar, Sarbonne Oniversitesi'nde Turk
Edebiyati derslerini vermekte ve C.N.R.S (Bilimsel Arasnrmalar Ulusal Merkezi)'nde
arasurma gorevlisi olarak ~ah§maktadrr. Yapulan 13 yabanci dile cevrilen Ndeim Gnrsel
1976'da Turk Dil Kurumu, 1986'da Abdi Ipekci Baris, 1987'de Haldun Taner oykii ve
Fransiz Pen Klup Ozgurluk odullerini aldi, 1990'da Radio France International 'm
"Uluslararasr En i yi Oyku Odulu", 1992' de Struya Plaket odullerini kazandi,
Nedim Gursel yazmaya cok kiivUk yaslarda baslar. Dalla ilkokul siralanndayken
kahramanhk siirleri yazar. Zamanla, usta sairleri okudukca siirden uzaklasir ve oykude karar
kilar. iJk oykttlerini Galatasaray Lisesi'nde yazmaya baslar. iJk oykuleri donemin en yetkin,
en onemli dergilerinden olan Yeni Dergi'de yayimlamr.
Nedim Gursel bir oykii yazandir. Oyktllerini modem edebiyat gereklerine uydurmaya
cahsmasiyla birlikte, geleneksel cizgiden detam olarak aynlmaz,
Batt edebiyatmdan oldugu kadar Turk HaJk Hikayeciliginden de faydalamr. Ornegin
Son Tramvay adh oykii kitabmdaki Garip mustafa ile Telli Kavak adli hikayesi. Bu oykii bir
yonuyle modem olup goymen bir i~inin Paris bolgesindeki yalmzhgun dile getirirken, diger
yandan Anadolu'nun bozkir bir koyunde kavak agacma sevdalanan Mustafa'mn drammi
geleneksel bir motifle islemektedir.
Nedim Gursel, tasrada dogmas bir yazar olmasma ragmen, kentler, ozellike istanbul
yaprtlannda onemli bir yer tutar. 10 yasmda istanbul'a gelen, 20 yasmda ise, kenti birakip
Poitiers'ye ordan da Paris'e giden yazar, tam bir istanbul sevdahsidir. Ornegin Kadmlar
Kitabm adh oykiisilnfin basma Kavayis'in su dizelerini koymustur:

Bulamazsm ne baska bir deniz
ne de baska bir nlke
Bu kent pesini birakmaz senin
Sevgilim istanbul adh kitabmda da bir ask mektubu yazar Istanbul'a, Nedim Gursel'e
gore, Bogazkesen adh romamn da asil kahramani Fatih Sultan Mehmet-degil, istanbul'dur.
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Nedim Gursel oyldilerinde sadece Istanbul' dan bahsetmez elbette. Oyldilerinde basta
Paris olmak tizere Atina, Roma, Cezair ve Akdeniz Limanlan da vardir. Nedim Gursel'in
Fransa'da Le Dernier Tramvay adryla yayimlanan oykil kitabma bir onsoz yazan Charles
Juliet ondan "kentlerin yazan '' diye soz eder:''Nedim Gursel'in kentler'in yazan oldugunu
soylemek, kentlerin siirini yazdigim one stirmek pek sasirtici olmasa gerek."i~imde kentler
ugulduyor" diye yaziyor bir oyldisi.indeve onlan inamlmaz bir betimleme gucuyle zihnimizde
oanlandirmayt basanyor. Bu basannm ashnda yalm bir soylemden kaynaklandigim
belirtmeliyim. Sesini fazla yukseltmeden, yumusak ve etkileyici bir bicimde yapiyor
betimlemelerini yazar. Gercegi abartmaya, -goz boyamaya hie mi hie kalkismiyor."
Nedim Gursel yapitlannda siirsel bir dil kullanrnaktadir. Yazar eserlerinde siirsel bir
duzyazi kullamr. Yazarm ilk olarak siirler yazmasi, doktora tezini Nazim Hikmet ve Aragon
uzerine yapmasi siire ozel bir ilgisi oldugunu gosterir bize. Aynca yazann u9 dizelik
siirlerden olusan ve adi "Uzun Bir Aynhk lein Kirk Kisa $iir" olan bir siir kitabi da
mevcuttur.
Charles Juliet aym eserin onso~de

Nedim Giirsel'in yapitlan iein su yorumda

bulunur: ''Nedim Gursel'in yapitlan iceriklerine bakildigmda, okurda mutsuzluk duygusu da
uyandirabilirler diye dii~iinmekten kendini alamiyor insan, Arna gercek'thic de oyle degil,

tum bu anlatilanlar okuru da 90k baghyor yasama; 9unkil yazar kin duymuyor, buruk degil,
yavas ve sakin bir sesle cagumzm dramlanru anlatiyor bize."
Nedim Gursel mekana onem veren yazarlardandrr. Bogazkesen veResimliDunya adh
romanlarmda makun-tarih-bugun ii9geni icicedir. Fatih i9in olumsuz yorumlarm yer aldigr
Bogazkesen'de eser kahramam ile Fatih'in hayan kesisir,
Seyir Defteri(l990), Pasifik Kiyismda (1991), Balkanlar'a Don~(l995) adh gezi
kitaplan da bulunan yazann inceleme kitaplan da mevcuttur.

ROMANIN BiR BUTUN OLARAK OZETi:
Roman 12 bolumden olusmaktadir. Romarun yedinci bohlme kadar ki bolumlerde
neyin anlatilacagma dair uygun bashklar verilmistir, Ornegin

Sultan Mehmet' in

Bogazkesen'i yapnrdigi bolam "Bu oolilm Sultan Mehmet Han Gazi'nin Bogazkeseni nasil
yapnrdigim iste onu anlanr" diye baslar, Tarihi romanm yaz1ld1i1 boyle bolumlerde bazi
tarihlerden almtilar da yapilrmsnr.
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Romarun, simdiki zaman anlanhrken birinci agizdan, gecmis zaman anlanhrken
ii9iincii agizdan ve lstanbul'un fethinin anlankhgi bolumde ise fetih esnasmda gunluk tutan
roman kahramanlanndan Selim'in agzmdan aktanlrmsur.
Romanm bos kisisi Fatih haznedar, Anadolu Hisan'nda eski bir yahda Fatih donemi
iizerine bir roman yazarken, oykusune Candarh Halil, Ulug Bey, Ak Semseddin, Ali Ku§<;U
gibi tarihsel kisiliklerin yam sira, saray cucelerinin, icoglanlanyla dervislerin, Bizans
yosmalanyla kesislerin oyki.isO.ni.i de anlanyor.
Romamn asli kahramaru yazar Fatih Haznedar'm tek amaci, Istanbul'da bulunus
nedeni Bogazkesen adh romanmi yazmaktrr. Yazar tum varhgim bu romana adamistrr. Ne var
ki gilniin birinde, 12 Eyltil 1980 askeri darbesiyle yazann hayatma Denipz adh bir kadm girer
ve kahramamrmz bundan sonra miitemadiyen sevgilisi ile romam arasmda bocalar.
Bogazkesen tarihsel oldugu kadar, bir askin bir tutkunun da romanidir. iki ayn
eksende gelisen olaylar, okuru iki ayn serilvende surnkleyip goturilr. Romanda tarih-zamanmekan i9i9edir. Romanm sonunda .romanm yazan ve asli sahsi Fatih Haznedar ile tarihi
romarun kahramam Fatih Sultan Mehmet'in hayatlanmn k~si~tigi gortintlr, Roman icindeki
romanda Sultan Mehmet nasil ki devletin bekasi icin, kafa esenligi icin sevgilisini kendi
elleriyle hancerlemek zorunda kalmissa, Fatih Haznedar da yazdigt anlatmm istikbali icin
sevgilisi Deniz"i oldurmeyi aklma koyar. Her Iki kahramanm da ortak tutkusu bilgi a9hg1 ve
cinsel hazdrr.
Romanm Tilrkiye'den sonra Fransa, Italya ve Almanya'da da basilnustir.

$AlllSLAR
A)KURGUSAL ~AlllSLAR:
Fatih Haznedar:
Romarun asli sahsi Fatih Haznedar, tatil icin Paris'ten lstanbul'a gelmis, burada esi ve
arkadaslanyla eski bir yah kiralamis, ancak yaz bitip esi ve arkadaslan Paris'e geri
denmelerine ragmen, o yapacagi bir arasnrma iein on gun daha lstanbul'da kalmayi
kararlasnrrmsnr. " ... donii~ hazirhgi yaparken, esime Istanbul'da bir sure daha kalmak
istedigimi, Topkapi Muzesi'ndeki arsivde cahsacaguru soyledim, Universitedeki derslerime
bir hafta gee baslayacaktun, Bu onerimi dogal karsiladi. Bir hafta on

gun

sonra Paris'te
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bulusmak uzere aynldtk."(s.9) Buradan anlasilacagi tizere Fatih Haznedar meslek olarak
Paris'te universite hocahgi yapmaktadir,
Bogazkesen romanmm bas kisisi olan ve ismini romnamn sonlanna dogru 213.
sayfada, kendi adma gelen bir mektup sonucunda ogrendigimiz Fatih Haznedar, romanm
kendi seruvenini anlanrken birinci agizdan, Fatih donemiyle ilgili yazdigr romam anlatirken
tiyiincii agizdan anlaucisidir.
Yazar kahramamnuzm anlansi Fatih donemiyle ilgili olduguna binaen, romamna onun
yaptrrdigi Bogazkesen admi koymustur. Kahramammiz romana giris seruvenini ~yle anlatir:
" ... Yaz boyu tasarladigun, kafamda defalarca kurup bozdugum, nhtimda golgelenirken
d~iinµp i~ yazmaya gelince bir turltt kotaramadigim anlanya baslayabilirdim arttk."(1.10)
Fatih Haznedar romamn ilk boliimiinde Bogazkesen'in yapihs seruvenini anlatir.
Bolum, "Bu bolum Sultan Mehmet Han Gazi'nin Bogazkesen'I nasil yaptirdigim iste onu
anlatrr"(s.12) diyerek Ve Asik Pasa'run Tevarih-i Ali Osman adh eserinden konuyla ilgili
olarak bir almti yaparak baslar. Bolumde Sultan Mehmet'in sehzadeyken gordilgii bir riiya,
ruyayi- daha sonra yakilmak suretiyle oldurulecek olan- bir dervise yorumlatmasi ve
Anadolu'dan getirdigi irgat ve ustalarla Bogazkesen'i yaptmnasi anlatihr.
Yazar kahramanmuz bolumu bitirdikten sonra kendi sernvenine doner. "Hisarm
yapihs oykiisunii yazip bitirdigimde sabah olmak iizereydi. B~1m1 masadan kaldmp lambamn
1~1gma gelen pervanelerin devrinimini izledim bir siire."(s.18) (Roman snrekli olarak iki ayn
zaman, iki ayri seruvenin anlausi halinde devam etmistir.)
Fatih Haznedar yazdigi ve adma Bogazkesen koydugu romamnm ikinci bolumunde ise
"bir savas tutsagimn acikh sonuliu"(s.20) anlatir. "Bu bolum, Kaptan Antonio Rizzo'nun nasil
tutsak edildigini ve acikh sonunu iste onlan- anlatrr"(s.21) diye baslayan bolumde
Konstantin'in ordusuna erzak gotiiren kaptanm tutsak edilisini, Fatih karsisma cikarnhsr ve
kaziga oturtulmak suretiyle oldiiriilii~ii anlanr.
Romanumz kahramanr 3. bolumde kendi seriivenine donerken, kendi yazdigi romamn
ikinci bolumu icin su yorumda bulunur: "Bizansh tarihci Dukas'm kaztkta can cekisirken
gordiigii Venedik'Ii kaptan hakkmda hemen hicbir sey bilmedigim icin, ona bir yasam oykiisii
uydurmat'n gerektigini dusanmustum, Ne var ki onceden tasarladigim, bastan sona turn
ayrmnlanm ongordiigilm bir oykii degildi bu .... oyldi, yazdikca olustu, iyice dal budak
salmadan, serpilip gelismeden de bitiverdi. Tarihlerde Rizzo'nun gemisinin Bogazkesen'den
acilan top

atesiyle batmhp

kendisinin kaziga oturtuldugundan baska bir kayda

rastlanmarmstim t;-Unkii. Onun boyunu posunu, yakistkhhguu, tat dii~kiin.liigiinil, giderek
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karakter ozelliklerini hayalimde kurarken, beklemnedik bir bicimde noktalanan yasammi da
duslemeye, bu yasamm bendeki izdil~umlerini arasnrmaya cahsnm, "( s.31)
Fatih Haznedar romamn il~iincil Mliimiinde bir yandan romamm, bir yandan da
Paris'teki kansmi du~ilrliirkenyahsmm kapisma "guneste yannus, beyaz giysili, ufak tefek bir
kadm"(s.35) gelir. Yazann kansmm arkadaslanndan Sumru'nun arkadasi oldugunu soyleyen
Deniz admdaki bu kadm, o aksam yazann evinde hem yemege hem de yanya kahr ve sabahm
ilk vapuruyla da ytktp gider.
Kahramammiz kadmm gidisinden sonra bir sure etkisinden kurtulamaz. ".,. Simdi,
Agustos gunesinde yanmis diri govdesini, karanhkta benim olurken kulagima fisildadigr
sevda sozlerini dusundukce, belki de uzun suredir anadilimde sevismedigimden, sabah ilk
vapurla gitmesine engel olmadignndan pismanhk duyuyorum.... 0 gittikten sonta kafese
kapanlrms yarah bir hayvan gibi donup durmaga basladim odada. Divanhaneden alt kata, alt
kattan nhtima, nhnmdan arka bahceye gidip geldim."(s.36) Fatih haznedar kadimn
boyundurugundan kurtulabilmek icin yazdigr romana donmeye cahsir ve Candarh Halil'in
oykiisiinil yazmaya karar verir.
Anlannm hem yazan hem de kahramam olan Fatih Haznedar'm Candarh'yi anlattigi
bolum, "Bu bolum Vezir-i Azam Candarli Halil Pasa'nm sonunu iste onu anlanr" diyerek ve
A~Ik Pasa'nm Tevahir-i Al-i Osman adh eserinden almti yaparak baslar, Bolnmde istanbul'un
fethine karsi olan, ancak istanbul fethedildikten sonra kendi otagmda artik olilmii bekleyen
Candarh Halil'in icinde bulundugu psikolojik durum geriye donnsler! ve neticede oldtirtildu~il
anlatihr.
Romanm dordnncu bolilmiinde yazar tekrar kendi serilvenine dondugunde kendine ait
bazi sirlan da ele verir. Ornegin kentte bulunusundaki gayeyi " ... Tek amacim, bu kentteki tek
varolus nedenim Bogazkesen idi"(s.60) diye aciklar.
Kahramamrmz artik yazdigt tarihi romanla oylesi'ne ozdeslesmistir ki kendi disindaki
dililyayla artik bir yabanci gozuyle bakmaktadir. Bunu ise yikt1g1 bir sehir gezisinde kesfeder,
"Kendimi yahya hapsettigimden bu yana yeryilzilnde baska insanlarm, baska durumlann da
varolabilecegini unutmustum, Giderek kendi konumum onem kazanmis, beyaz kagitlarla
sozcuklerin dunyasmda Bogazkesen' in kahramanlanyla bas basa kalmis, onlan hayalimde
yaratmaya cabalarken gunluk yasamm gerceklerinden uzaklasmistim. Vapurda gozlerimin
oniiµden sinema seridi gibi gecen, evlerin, evlerde insanlarla esyalann, caddelerin, caddelerde
tasnlarla kalabahgm ve hatta gokyuzunun ahsilmadik, daha dogrusu unuttugum goruntuleri
beni oldukca tedirgin etmi~ti."(s.60)
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Fatih Haznedar'm

yazdigi eski kitaplannm

konusu snrekli uzagmda kaldigi, derin

o~emlerle andigi Istanbul dur. " ... Kitaplarnrun bir cogunda da lstanbul'u anlatnnsnm, Hem
uzaktayken duydugum ozlemi, hayalimdeki kenti, hem delikanhhk gunlerinin artik amlanna
ait olan lstanbul'u, hem de gezginlerle tarihcilerin yazip cizdikleri istanbul'u dile getirmistim .
... Diyecegim tarihi ve cografyasiyla

oznel bir Istanbul imgesi olusmustu

simdiye dek

yazdigim kitaplarda."(s.61)
Y azar kahramamrmz,

Istanbul' a ve daha once yazdiklarma dair boy le dusunceler

ieerisindeyken, birden yazmakta oldugu romana da bir Istanbul imgesi koymayi kararlastmr,
Bu imge, kentin hem tarihsel boyutunu, hem de tarihsel gerceklere uymayan yonlerini
sunacakur.

Bu dii§iineelerle gittig] Fatih'teki

kitaphkta

lstanbul'un

kurulus efsanelerini

anlatan bir el yazmasi bulur ve bu efsaneleri romanma koymayi d~iinilr.
Fatih Haznedar'm yazdig; romanm dordnncu bolamn "Bu bolnm lstanbul'un kurulus
efsanelerini iste onlan anlatrr"(s.6i)

diyerek ve Ahmed bican Gelibolulu'nun Durr-ii Meknun

adh esetinden yapngr ahnnyla baslar, Kahramammiz

romarun bu bolnmnnde, admdan da

anlasilacagr iizere istanbul'un kurulusuna <lair anlattlan efsaneleri konu edinir. Bolumde, Hz.
Siileyman'dan Biiyuk lskender'e kadar efsanelere gore lstanbul'u kuran sahislar vardir.
Romanm biitiinUnde Istanbul 90k onemli bir yer kaplamakta,
kahrarnam

haline gelmektedir.

Efsanelerin

anlatrldrgi bolumde

adeta romanm bir

yazar, istanbul

icin §U

yorumda bulunur:
~· ... Yedi kez yikihp yeniden kuruldu. Depremler, salgmlar, felaketler gordu, ama

gun

gormedi. Yedi kez issiz kahp yedi kez doldu. Yikmnlarmda yilanlarla ciyanlar, yarasalar,
baykuslarla kargalar yuva kurdu, sokaklarmda veba kol gezdi. Saraylan, hanlan, hamamlan
dolup dolup bosaldi, Bireok kez kusanhp el degistirdi, Halkmm kihctan gecirildigi, tutsak
edilip sanldigr donemler oldu. Zaman zaman tapmaklarla, zaman zaman da klise ce camilerle
donanldi, Binbir cesit tilsnn koyuldu amtlanna.prenslerin gezlerine mil cekildi, silt emen
sehzadeler zmdanlannda bogduruldu, Nice bin hiikiimdar saltanat gordu, Ne guzeller,
gnzellikler gordu, nice gozyas; d5kiildii ve her defasmda biraz daha koydu denize. 0

gun

bugundur her yikimdan, kanla atesle yogrulmus her acidan sonra Anka gibi yeniden dogar
kullerinden."( s.67)
Romarun besinci bolumunde kahramamrmzm cocukluguna ait bazi hanralanna da
nihayet rastlanz. Hatiralann kahramanlan ise yazann annesi, babasi, Istanbul ve kedilerdir.
"Anadoluhisarr'ndaki evimizin baheesine yeni dogmas yavru kedileri birakirlardt. Annem
sogukta titreyen hayvanciklan sokaga atamaya ktyamaz, ahr beslerdi, Soma kediler buyiiyiip
semirdikce ya bir komsuya ya da bir akraba evine giderlerdi, Annemin oliimilyle kediler
8

saltanati da sona erdi. Eski evimizden kentin merkezindeki daha konforlu hir apartman karma
tasmdik, Bahm ve hen. Baham annemle mutlu asadigr o evi unutmak istiyordu, bense babami.
Ne tuhaf, simdi kaldigim yahmn az otesindeki o ahsap evde gecen cocukluk gunlerimi
unutmusum. Cocuklugumun Istanbul' unu bile unutmus o ldugunu farkettim. "( s. 74)
Fatih Haznedar'm Bogazkesen'i yazma amaci, iste bu yitirdigi gecmisi ve lstanbul'Ia
yeniden bag kurabilme, dahasi ona kavusabilme istegidir,
Fatih Haznedar kendi romamnm besinci bolumimde ise, romanmm kahramam Fatih
Sultan Mehmet'i
muhasebesi,

anlanr. Bu bolum boyunca Fatih'in

kendi kulliyesindeki

en sevdigi insan, hocasi Ak Semseddinle

ruh hali, i9

olan iliskisi, okudugu

kitaplar,

ulemayla olan iliskisi anlatihr.
Buttm bu anlatnklanyla

artik yazdigi roman yazann bir parcasi haline gelmistir. Her

zaman ve her yerde onunladir.

"Yazmadigim

gun

hie olmadi, Kente gittigimde bile

Bogazkesen'le birlikteydim, lcimde onu t~1ror, Eylnl gtinesinin vurdugu sokaklar boyunca
onu sihiikliiyordum pesimden, Vapurda, otobus duraklannda, oturdugum kahvenin, 9ah~ttg1m
kahvenin masasmda onunlaydun. Hep onun acasmdan bakiyordum kentin karmasasma, bir
devirden otekine giden sonsuz devinimine."(s.122) Kahramanmnz artik yazdtgi romarurt
boyundurugu altma girmis, onun yasalanna boyun egmistir,
Fatih Haznedar romanmm altmci bolumunde ise, istanbul'un kusanlmasun ve fethini
anlatir. Bu bolum Cafer Celebi'nin Mahzure-i istanbul Fetihname'sinden bir ahnti ile baslar.
Bolum icerisinde Fatih Sultan Mehmet'in istanbul'u kusatma hazirliklan, fethe karsi
sadrazamlar ile fetih yanhsi sadrazamlann tartismalan, fetih icin ozellikle Ak Semseddin'in
Fatih'i ikna etmesi, Osmanh'run dort bir yanmdan gelen askerler, Bizans'in icide bulundugu
durum, yaptigt hazirhklar ve nihayetinde Istanbul'un feth edilisi anlatihr. Bu bolumun biiyiik
bir kisrm Venedikli kaptanm gemisinden esir alma ve daha sonra Fatih'in i9oghp:u olan
Nicolo'nun tuttugu giinlilkten aktanhr,
Yazar bu bolumu bitirir bitirmez, yahya daha once gelip bir gece yazann yamnda
kaldiktan sonra sabahm ilk vapuru ile cekip giden Deniz tekrar gelir. "Kentin dusmesinin,
Bizans'm

sonunun yasamnnda bir donttm noktasi olacagmi nerden bilirdim!Deniz,

lstanbul'un fethini yazdigim gecenin ertesinde geldi. Bu kez israrla calmadi kapmu. Arna
geldi, hem de hie gitmemecesine.t'(s.l Sl )
Deniz'in bu sefer ki gelis nedeni ise bambaskadir, 0 bu kez bir kaeaktir. Ulkede bir
darbe olmustur ve Deniz, kendisine sigmacak bir yer aramaktadir. Kendisini yazdigr romana
tamamen kapuran, dis dunyayla iliskisini kesen Fatih Haznedar'm darbeden bile haberi
yoktur,
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ONSOZ
Saym bolum baskamm Do9. Dr. Billent Yorulmaz'dan almis oldugum bu bitirme
cahsmasinda, son donemin populer yazarlarmdan Ndeim Giirsel'in "Bogazkesen" adh
romanma dair tipoloji cahsmasuu gerceklestirdim,
Mezuniyet cahsmasuu gerceklestirirken; azami gayret, dikkat ve titizlige onem
verdim, Cahsma plamm sirasiyla; okuma, ozetleme, tasnifleme ve yorumlama seklinde idi.

Gerceklestirmis oldugum bu mezuniyet cahsmasmda bana her asamada yardimci olan,
karsilasugnn gu~liikleri verdigi fikirlerle asmami saglayan saym bolum baskamm Do9. Dr.
Bulent Y orulmaz hocama buradan ~iikranlarl,1lll sunmayi bir bore bilirim.
Aynca gene bu cahsmayi meydana getirmemde bana biiyiik yardunlan olan, istanbul
Universitesi ogrencisi Siikrii Can'a da tesekkurlerimi sunanm
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GiRiS
Mezuniyet cahsmasmm konusu olan NedimGursel'in "Bogazkesen" adh romamm ilk
olarak bir yil once okudugumda 90k begenmistim, Ozellikle yazann siirsel dili 90k hosuma
gitmisti. Saym hocam D09 Dr. BulenrYorulmaz da hos bir siirprizle bu eseri banamezuniyet
cahsmasi icin verdi.
Tipoloji shasmda incelemeye tabii tuttugum bu cahsmanm hazirhk asamasmda eseri 3
ay once bir kere daha okudum ve bu okumamda genis kapsamh bir ozet cikardim, 3. defa
okumamda ise, bu genis ozetin tipoloji eahsmasma dair tasnifimi gerceklestirdim, Boylelikle
esas metin icin kullanacagim taslagi olusturdum,
Cahsmamda; salnslann snuflandmlmasi, yorumla bilgi kismmm olusturulmasi,
kahramanlarm dti~iinsel ve duygusal boyutlannm cahsmaya yansmlmasi , ieeriginin
sisteminin saglanmasi adma bir takim guclukler yasadim. Bu asamada saym hocam 009. Dr.
Biilent Yorulmaz'm yardimlanm gordum,

Eser, son zaman romanlanndan.oldugu icin romanla ilgili kaynaklara rahat ulastim,

Cahsmamda kahramanlarla ilgili hem kitaptan almtilar yapnm, hem de

kendi

yorumlanma yer verdim. Romarun asli kahramanlan Fatih Haznedar ve Fatih Sultan
Mehmet'i onplanda tuttum. Sahislan kurgusal, tarihi ve efsanevi olarak il9 kategoride
inceledim.
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Y AZAR HAKKINDA BiLGi:

NEDiM GURSEL:
1951 yilmda Gaziantep'te dogdu, iJk oykulerini 1969'dan itibaren bashca edebiyat
dergilerinde yayimlamaya basladi. 1970' te Galatasaray Lisesi'ni, 1974'te Paris Sarbonne
Universitesi Modernl'ransiz Edebiyan Boltimunfi bitirdi. Aym tmiversitede karsilastunah
edebiyat dokterasi yapti. Halen Paris'te yasayan yazar, Sarbonne Oniversitesi'nde Turk
Edebiyati derslerini vermekte ve C.N.R.S (Bilimsel Arasnrmalar Ulusal Merkezi)'nde
arasurma gorevlisi olarak ~ah§maktadrr. Yapulan 13 yabanci dile cevrilen Ndeim Gnrsel
1976'da Turk Dil Kurumu, 1986'da Abdi Ipekci Baris, 1987'de Haldun Taner oykii ve
Fransiz Pen Klup Ozgurluk odullerini aldi, 1990'da Radio France International 'm
"Uluslararasr En i yi Oyku Odulu", 1992' de Struya Plaket odullerini kazandi,
Nedim Gursel yazmaya cok kiivUk yaslarda baslar. Dalla ilkokul siralanndayken
kahramanhk siirleri yazar. Zamanla, usta sairleri okudukca siirden uzaklasir ve oykude karar
kilar. iJk oykttlerini Galatasaray Lisesi'nde yazmaya baslar. iJk oykuleri donemin en yetkin,
en onemli dergilerinden olan Yeni Dergi'de yayimlamr.
Nedim Gursel bir oykii yazandir. Oyktllerini modem edebiyat gereklerine uydurmaya
cahsmasiyla birlikte, geleneksel cizgiden detam olarak aynlmaz,
Batt edebiyatmdan oldugu kadar Turk HaJk Hikayeciliginden de faydalamr. Ornegin
Son Tramvay adh oykii kitabmdaki Garip mustafa ile Telli Kavak adli hikayesi. Bu oykii bir
yonuyle modem olup goymen bir i~inin Paris bolgesindeki yalmzhgun dile getirirken, diger
yandan Anadolu'nun bozkir bir koyunde kavak agacma sevdalanan Mustafa'mn drammi
geleneksel bir motifle islemektedir.
Nedim Gursel, tasrada dogmas bir yazar olmasma ragmen, kentler, ozellike istanbul
yaprtlannda onemli bir yer tutar. 10 yasmda istanbul'a gelen, 20 yasmda ise, kenti birakip
Poitiers'ye ordan da Paris'e giden yazar, tam bir istanbul sevdahsidir. Ornegin Kadmlar
Kitabm adh oykiisilnfin basma Kavayis'in su dizelerini koymustur:

Bulamazsm ne baska bir deniz
ne de baska bir nlke
Bu kent pesini birakmaz senin
Sevgilim istanbul adh kitabmda da bir ask mektubu yazar Istanbul'a, Nedim Gursel'e
gore, Bogazkesen adh romamn da asil kahramani Fatih Sultan Mehmet-degil, istanbul'dur.
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Nedim Gursel oyldilerinde sadece Istanbul' dan bahsetmez elbette. Oyldilerinde basta
Paris olmak tizere Atina, Roma, Cezair ve Akdeniz Limanlan da vardir. Nedim Gursel'in
Fransa'da Le Dernier Tramvay adryla yayimlanan oykil kitabma bir onsoz yazan Charles
Juliet ondan "kentlerin yazan '' diye soz eder:''Nedim Gursel'in kentler'in yazan oldugunu
soylemek, kentlerin siirini yazdigim one stirmek pek sasirtici olmasa gerek."i~imde kentler
ugulduyor" diye yaziyor bir oyldisi.indeve onlan inamlmaz bir betimleme gucuyle zihnimizde
oanlandirmayt basanyor. Bu basannm ashnda yalm bir soylemden kaynaklandigim
belirtmeliyim. Sesini fazla yukseltmeden, yumusak ve etkileyici bir bicimde yapiyor
betimlemelerini yazar. Gercegi abartmaya, -goz boyamaya hie mi hie kalkismiyor."
Nedim Gursel yapitlannda siirsel bir dil kullanrnaktadir. Yazar eserlerinde siirsel bir
duzyazi kullamr. Yazarm ilk olarak siirler yazmasi, doktora tezini Nazim Hikmet ve Aragon
uzerine yapmasi siire ozel bir ilgisi oldugunu gosterir bize. Aynca yazann u9 dizelik
siirlerden olusan ve adi "Uzun Bir Aynhk lein Kirk Kisa $iir" olan bir siir kitabi da
mevcuttur.
Charles Juliet aym eserin onso~de

Nedim Giirsel'in yapitlan iein su yorumda

bulunur: ''Nedim Gursel'in yapitlan iceriklerine bakildigmda, okurda mutsuzluk duygusu da
uyandirabilirler diye dii~iinmekten kendini alamiyor insan, Arna gercek'thic de oyle degil,

tum bu anlatilanlar okuru da 90k baghyor yasama; 9unkil yazar kin duymuyor, buruk degil,
yavas ve sakin bir sesle cagumzm dramlanru anlatiyor bize."
Nedim Gursel mekana onem veren yazarlardandrr. Bogazkesen veResimliDunya adh
romanlarmda makun-tarih-bugun ii9geni icicedir. Fatih i9in olumsuz yorumlarm yer aldigr
Bogazkesen'de eser kahramam ile Fatih'in hayan kesisir,
Seyir Defteri(l990), Pasifik Kiyismda (1991), Balkanlar'a Don~(l995) adh gezi
kitaplan da bulunan yazann inceleme kitaplan da mevcuttur.

ROMANIN BiR BUTUN OLARAK OZETi:
Roman 12 bolumden olusmaktadir. Romarun yedinci bohlme kadar ki bolumlerde
neyin anlatilacagma dair uygun bashklar verilmistir, Ornegin

Sultan Mehmet' in

Bogazkesen'i yapnrdigi bolam "Bu oolilm Sultan Mehmet Han Gazi'nin Bogazkeseni nasil
yapnrdigim iste onu anlanr" diye baslar, Tarihi romanm yaz1ld1i1 boyle bolumlerde bazi
tarihlerden almtilar da yapilrmsnr.
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Romarun, simdiki zaman anlanhrken birinci agizdan, gecmis zaman anlanhrken
ii9iincii agizdan ve lstanbul'un fethinin anlankhgi bolumde ise fetih esnasmda gunluk tutan
roman kahramanlanndan Selim'in agzmdan aktanlrmsur.
Romanm bos kisisi Fatih haznedar, Anadolu Hisan'nda eski bir yahda Fatih donemi
iizerine bir roman yazarken, oykusune Candarh Halil, Ulug Bey, Ak Semseddin, Ali Ku§<;U
gibi tarihsel kisiliklerin yam sira, saray cucelerinin, icoglanlanyla dervislerin, Bizans
yosmalanyla kesislerin oyki.isO.ni.i de anlanyor.
Romamn asli kahramaru yazar Fatih Haznedar'm tek amaci, Istanbul'da bulunus
nedeni Bogazkesen adh romanmi yazmaktrr. Yazar tum varhgim bu romana adamistrr. Ne var
ki gilniin birinde, 12 Eyltil 1980 askeri darbesiyle yazann hayatma Denipz adh bir kadm girer
ve kahramamrmz bundan sonra miitemadiyen sevgilisi ile romam arasmda bocalar.
Bogazkesen tarihsel oldugu kadar, bir askin bir tutkunun da romanidir. iki ayn
eksende gelisen olaylar, okuru iki ayn serilvende surnkleyip goturilr. Romanda tarih-zamanmekan i9i9edir. Romanm sonunda .romanm yazan ve asli sahsi Fatih Haznedar ile tarihi
romarun kahramam Fatih Sultan Mehmet'in hayatlanmn k~si~tigi gortintlr, Roman icindeki
romanda Sultan Mehmet nasil ki devletin bekasi icin, kafa esenligi icin sevgilisini kendi
elleriyle hancerlemek zorunda kalmissa, Fatih Haznedar da yazdigt anlatmm istikbali icin
sevgilisi Deniz"i oldurmeyi aklma koyar. Her Iki kahramanm da ortak tutkusu bilgi a9hg1 ve
cinsel hazdrr.
Romanm Tilrkiye'den sonra Fransa, Italya ve Almanya'da da basilnustir.

$AlllSLAR
A)KURGUSAL ~AlllSLAR:
Fatih Haznedar:
Romarun asli sahsi Fatih Haznedar, tatil icin Paris'ten lstanbul'a gelmis, burada esi ve
arkadaslanyla eski bir yah kiralamis, ancak yaz bitip esi ve arkadaslan Paris'e geri
denmelerine ragmen, o yapacagi bir arasnrma iein on gun daha lstanbul'da kalmayi
kararlasnrrmsnr. " ... donii~ hazirhgi yaparken, esime Istanbul'da bir sure daha kalmak
istedigimi, Topkapi Muzesi'ndeki arsivde cahsacaguru soyledim, Universitedeki derslerime
bir hafta gee baslayacaktun, Bu onerimi dogal karsiladi. Bir hafta on

gun

sonra Paris'te
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bulusmak uzere aynldtk."(s.9) Buradan anlasilacagi tizere Fatih Haznedar meslek olarak
Paris'te universite hocahgi yapmaktadir,
Bogazkesen romanmm bas kisisi olan ve ismini romnamn sonlanna dogru 213.
sayfada, kendi adma gelen bir mektup sonucunda ogrendigimiz Fatih Haznedar, romanm
kendi seruvenini anlanrken birinci agizdan, Fatih donemiyle ilgili yazdigr romam anlatirken
tiyiincii agizdan anlaucisidir.
Yazar kahramamnuzm anlansi Fatih donemiyle ilgili olduguna binaen, romamna onun
yaptrrdigi Bogazkesen admi koymustur. Kahramammiz romana giris seruvenini ~yle anlatir:
" ... Yaz boyu tasarladigun, kafamda defalarca kurup bozdugum, nhtimda golgelenirken
d~iinµp i~ yazmaya gelince bir turltt kotaramadigim anlanya baslayabilirdim arttk."(1.10)
Fatih Haznedar romamn ilk boliimiinde Bogazkesen'in yapihs seruvenini anlatir.
Bolum, "Bu bolum Sultan Mehmet Han Gazi'nin Bogazkesen'I nasil yaptirdigim iste onu
anlatrr"(s.12) diyerek Ve Asik Pasa'run Tevarih-i Ali Osman adh eserinden konuyla ilgili
olarak bir almti yaparak baslar. Bolumde Sultan Mehmet'in sehzadeyken gordilgii bir riiya,
ruyayi- daha sonra yakilmak suretiyle oldurulecek olan- bir dervise yorumlatmasi ve
Anadolu'dan getirdigi irgat ve ustalarla Bogazkesen'i yaptmnasi anlatihr.
Yazar kahramanmuz bolumu bitirdikten sonra kendi sernvenine doner. "Hisarm
yapihs oykiisunii yazip bitirdigimde sabah olmak iizereydi. B~1m1 masadan kaldmp lambamn
1~1gma gelen pervanelerin devrinimini izledim bir siire."(s.18) (Roman snrekli olarak iki ayn
zaman, iki ayri seruvenin anlausi halinde devam etmistir.)
Fatih Haznedar yazdigi ve adma Bogazkesen koydugu romamnm ikinci bolumunde ise
"bir savas tutsagimn acikh sonuliu"(s.20) anlatir. "Bu bolum, Kaptan Antonio Rizzo'nun nasil
tutsak edildigini ve acikh sonunu iste onlan- anlatrr"(s.21) diye baslayan bolumde
Konstantin'in ordusuna erzak gotiiren kaptanm tutsak edilisini, Fatih karsisma cikarnhsr ve
kaziga oturtulmak suretiyle oldiiriilii~ii anlanr.
Romanumz kahramanr 3. bolumde kendi seriivenine donerken, kendi yazdigi romamn
ikinci bolumu icin su yorumda bulunur: "Bizansh tarihci Dukas'm kaztkta can cekisirken
gordiigii Venedik'Ii kaptan hakkmda hemen hicbir sey bilmedigim icin, ona bir yasam oykiisii
uydurmat'n gerektigini dusanmustum, Ne var ki onceden tasarladigim, bastan sona turn
ayrmnlanm ongordiigilm bir oykii degildi bu .... oyldi, yazdikca olustu, iyice dal budak
salmadan, serpilip gelismeden de bitiverdi. Tarihlerde Rizzo'nun gemisinin Bogazkesen'den
acilan top

atesiyle batmhp

kendisinin kaziga oturtuldugundan baska bir kayda

rastlanmarmstim t;-Unkii. Onun boyunu posunu, yakistkhhguu, tat dii~kiin.liigiinil, giderek
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karakter ozelliklerini hayalimde kurarken, beklemnedik bir bicimde noktalanan yasammi da
duslemeye, bu yasamm bendeki izdil~umlerini arasnrmaya cahsnm, "( s.31)
Fatih Haznedar romamn il~iincil Mliimiinde bir yandan romamm, bir yandan da
Paris'teki kansmi du~ilrliirkenyahsmm kapisma "guneste yannus, beyaz giysili, ufak tefek bir
kadm"(s.35) gelir. Yazann kansmm arkadaslanndan Sumru'nun arkadasi oldugunu soyleyen
Deniz admdaki bu kadm, o aksam yazann evinde hem yemege hem de yanya kahr ve sabahm
ilk vapuruyla da ytktp gider.
Kahramammiz kadmm gidisinden sonra bir sure etkisinden kurtulamaz. ".,. Simdi,
Agustos gunesinde yanmis diri govdesini, karanhkta benim olurken kulagima fisildadigr
sevda sozlerini dusundukce, belki de uzun suredir anadilimde sevismedigimden, sabah ilk
vapurla gitmesine engel olmadignndan pismanhk duyuyorum.... 0 gittikten sonta kafese
kapanlrms yarah bir hayvan gibi donup durmaga basladim odada. Divanhaneden alt kata, alt
kattan nhtima, nhnmdan arka bahceye gidip geldim."(s.36) Fatih haznedar kadimn
boyundurugundan kurtulabilmek icin yazdigr romana donmeye cahsir ve Candarh Halil'in
oykiisiinil yazmaya karar verir.
Anlannm hem yazan hem de kahramam olan Fatih Haznedar'm Candarh'yi anlattigi
bolum, "Bu bolum Vezir-i Azam Candarli Halil Pasa'nm sonunu iste onu anlanr" diyerek ve
A~Ik Pasa'nm Tevahir-i Al-i Osman adh eserinden almti yaparak baslar, Bolnmde istanbul'un
fethine karsi olan, ancak istanbul fethedildikten sonra kendi otagmda artik olilmii bekleyen
Candarh Halil'in icinde bulundugu psikolojik durum geriye donnsler! ve neticede oldtirtildu~il
anlatihr.
Romanm dordnncu bolilmiinde yazar tekrar kendi serilvenine dondugunde kendine ait
bazi sirlan da ele verir. Ornegin kentte bulunusundaki gayeyi " ... Tek amacim, bu kentteki tek
varolus nedenim Bogazkesen idi"(s.60) diye aciklar.
Kahramamrmz artik yazdigt tarihi romanla oylesi'ne ozdeslesmistir ki kendi disindaki
dililyayla artik bir yabanci gozuyle bakmaktadir. Bunu ise yikt1g1 bir sehir gezisinde kesfeder,
"Kendimi yahya hapsettigimden bu yana yeryilzilnde baska insanlarm, baska durumlann da
varolabilecegini unutmustum, Giderek kendi konumum onem kazanmis, beyaz kagitlarla
sozcuklerin dunyasmda Bogazkesen' in kahramanlanyla bas basa kalmis, onlan hayalimde
yaratmaya cabalarken gunluk yasamm gerceklerinden uzaklasmistim. Vapurda gozlerimin
oniiµden sinema seridi gibi gecen, evlerin, evlerde insanlarla esyalann, caddelerin, caddelerde
tasnlarla kalabahgm ve hatta gokyuzunun ahsilmadik, daha dogrusu unuttugum goruntuleri
beni oldukca tedirgin etmi~ti."(s.60)
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Fatih Haznedar'm

yazdigi eski kitaplannm

konusu snrekli uzagmda kaldigi, derin

o~emlerle andigi Istanbul dur. " ... Kitaplarnrun bir cogunda da lstanbul'u anlatnnsnm, Hem
uzaktayken duydugum ozlemi, hayalimdeki kenti, hem delikanhhk gunlerinin artik amlanna
ait olan lstanbul'u, hem de gezginlerle tarihcilerin yazip cizdikleri istanbul'u dile getirmistim .
... Diyecegim tarihi ve cografyasiyla

oznel bir Istanbul imgesi olusmustu

simdiye dek

yazdigim kitaplarda."(s.61)
Y azar kahramamrmz,

Istanbul' a ve daha once yazdiklarma dair boy le dusunceler

ieerisindeyken, birden yazmakta oldugu romana da bir Istanbul imgesi koymayi kararlastmr,
Bu imge, kentin hem tarihsel boyutunu, hem de tarihsel gerceklere uymayan yonlerini
sunacakur.

Bu dii§iineelerle gittig] Fatih'teki

kitaphkta

lstanbul'un

kurulus efsanelerini

anlatan bir el yazmasi bulur ve bu efsaneleri romanma koymayi d~iinilr.
Fatih Haznedar'm yazdig; romanm dordnncu bolamn "Bu bolnm lstanbul'un kurulus
efsanelerini iste onlan anlatrr"(s.6i)

diyerek ve Ahmed bican Gelibolulu'nun Durr-ii Meknun

adh esetinden yapngr ahnnyla baslar, Kahramammiz

romarun bu bolnmnnde, admdan da

anlasilacagr iizere istanbul'un kurulusuna <lair anlattlan efsaneleri konu edinir. Bolumde, Hz.
Siileyman'dan Biiyuk lskender'e kadar efsanelere gore lstanbul'u kuran sahislar vardir.
Romanm biitiinUnde Istanbul 90k onemli bir yer kaplamakta,
kahrarnam

haline gelmektedir.

Efsanelerin

anlatrldrgi bolumde

adeta romanm bir

yazar, istanbul

icin §U

yorumda bulunur:
~· ... Yedi kez yikihp yeniden kuruldu. Depremler, salgmlar, felaketler gordu, ama

gun

gormedi. Yedi kez issiz kahp yedi kez doldu. Yikmnlarmda yilanlarla ciyanlar, yarasalar,
baykuslarla kargalar yuva kurdu, sokaklarmda veba kol gezdi. Saraylan, hanlan, hamamlan
dolup dolup bosaldi, Bireok kez kusanhp el degistirdi, Halkmm kihctan gecirildigi, tutsak
edilip sanldigr donemler oldu. Zaman zaman tapmaklarla, zaman zaman da klise ce camilerle
donanldi, Binbir cesit tilsnn koyuldu amtlanna.prenslerin gezlerine mil cekildi, silt emen
sehzadeler zmdanlannda bogduruldu, Nice bin hiikiimdar saltanat gordu, Ne guzeller,
gnzellikler gordu, nice gozyas; d5kiildii ve her defasmda biraz daha koydu denize. 0

gun

bugundur her yikimdan, kanla atesle yogrulmus her acidan sonra Anka gibi yeniden dogar
kullerinden."( s.67)
Romarun besinci bolumunde kahramamrmzm cocukluguna ait bazi hanralanna da
nihayet rastlanz. Hatiralann kahramanlan ise yazann annesi, babasi, Istanbul ve kedilerdir.
"Anadoluhisarr'ndaki evimizin baheesine yeni dogmas yavru kedileri birakirlardt. Annem
sogukta titreyen hayvanciklan sokaga atamaya ktyamaz, ahr beslerdi, Soma kediler buyiiyiip
semirdikce ya bir komsuya ya da bir akraba evine giderlerdi, Annemin oliimilyle kediler
8

saltanati da sona erdi. Eski evimizden kentin merkezindeki daha konforlu hir apartman karma
tasmdik, Bahm ve hen. Baham annemle mutlu asadigr o evi unutmak istiyordu, bense babami.
Ne tuhaf, simdi kaldigim yahmn az otesindeki o ahsap evde gecen cocukluk gunlerimi
unutmusum. Cocuklugumun Istanbul' unu bile unutmus o ldugunu farkettim. "( s. 74)
Fatih Haznedar'm Bogazkesen'i yazma amaci, iste bu yitirdigi gecmisi ve lstanbul'Ia
yeniden bag kurabilme, dahasi ona kavusabilme istegidir,
Fatih Haznedar kendi romamnm besinci bolumimde ise, romanmm kahramam Fatih
Sultan Mehmet'i
muhasebesi,

anlanr. Bu bolum boyunca Fatih'in

kendi kulliyesindeki

en sevdigi insan, hocasi Ak Semseddinle

ruh hali, i9

olan iliskisi, okudugu

kitaplar,

ulemayla olan iliskisi anlatihr.
Buttm bu anlatnklanyla

artik yazdigi roman yazann bir parcasi haline gelmistir. Her

zaman ve her yerde onunladir.

"Yazmadigim

gun

hie olmadi, Kente gittigimde bile

Bogazkesen'le birlikteydim, lcimde onu t~1ror, Eylnl gtinesinin vurdugu sokaklar boyunca
onu sihiikliiyordum pesimden, Vapurda, otobus duraklannda, oturdugum kahvenin, 9ah~ttg1m
kahvenin masasmda onunlaydun. Hep onun acasmdan bakiyordum kentin karmasasma, bir
devirden otekine giden sonsuz devinimine."(s.122) Kahramanmnz artik yazdtgi romarurt
boyundurugu altma girmis, onun yasalanna boyun egmistir,
Fatih Haznedar romanmm altmci bolumunde ise, istanbul'un kusanlmasun ve fethini
anlatir. Bu bolum Cafer Celebi'nin Mahzure-i istanbul Fetihname'sinden bir ahnti ile baslar.
Bolum icerisinde Fatih Sultan Mehmet'in istanbul'u kusatma hazirliklan, fethe karsi
sadrazamlar ile fetih yanhsi sadrazamlann tartismalan, fetih icin ozellikle Ak Semseddin'in
Fatih'i ikna etmesi, Osmanh'run dort bir yanmdan gelen askerler, Bizans'in icide bulundugu
durum, yaptigt hazirhklar ve nihayetinde Istanbul'un feth edilisi anlatihr. Bu bolumun biiyiik
bir kisrm Venedikli kaptanm gemisinden esir alma ve daha sonra Fatih'in i9oghp:u olan
Nicolo'nun tuttugu giinlilkten aktanhr,
Yazar bu bolumu bitirir bitirmez, yahya daha once gelip bir gece yazann yamnda
kaldiktan sonra sabahm ilk vapuru ile cekip giden Deniz tekrar gelir. "Kentin dusmesinin,
Bizans'm

sonunun yasamnnda bir donttm noktasi olacagmi nerden bilirdim!Deniz,

lstanbul'un fethini yazdigim gecenin ertesinde geldi. Bu kez israrla calmadi kapmu. Arna
geldi, hem de hie gitmemecesine.t'(s.l Sl )
Deniz'in bu sefer ki gelis nedeni ise bambaskadir, 0 bu kez bir kaeaktir. Ulkede bir
darbe olmustur ve Deniz, kendisine sigmacak bir yer aramaktadir. Kendisini yazdigr romana
tamamen kapuran, dis dunyayla iliskisini kesen Fatih Haznedar'm darbeden bile haberi
yoktur,
9

DENiZ:
Bu sahis romanm bas kisisi olan Fatih Haznedar'm sevgilisidir.
Deniz, yazann yahsma arkadaslan Ali ile Sumru'yu aramaya gelir. Ancak onlan
bulamaymca Haznedar'm yanmda bit gece kahp, sabahm ilk vapuruyla geri doner,
Yazar Denizi "Gtmeste yannns, beyaz giysili, ufak tefek, mavi gozlu bir kadm"
olarak tamnr. Yazar Fatih Haznedar Sumru'nun kansma soylediklerini hatirlar, "lnsam bir
anda saran mavi gozleri vardir, kolejden tamnm. Cana yakm kizdir, On iki Mart'tan sonra bir
sure hapis yattL"(s.35)
Deniz yazann yamnda bir gece kahp, sabahm ilk vapuruyla geri donnnce yazar onun
etkisinden bir sure kurtulamaz. "... lcinden cikmadigim tum gece boyunca kulagima bir
kosudaymiscasma soluk soluga fisildadigr, ne fisildamasi dupednz haykirdigi yasak
sozcnklerin bellegimde yer edeeegini, boyle olur olmaz zamanda kalememin ucuna
gelivereceklerini nastl tahmin edebilirdim, 0 gittikten sonra kafese kapatilrms yarah bir
hayvan gibi donilp durmaya basladim odada."( s.36)
Deniz ikinci kez 193. sayfada karsimiza cikar, Bu, sefer 12 Eylul darbesi olmustur ve
sigmmak iein yazar kahramamnuzm yanma gelmistir,
"-Pe§imdeler, dedi. N'olur sakla beni, Bu kez ellerine geemek istemiyorum,
-

Neler soyluyorun sen?

-

Haberin yok mu?

-

Neden soz ettigini anlarmyorum,
Yine geldiler! Bu kez toptan canmuza okuyacaklarl

-

Darbe mi oldu yoksa?

-

Evet ordu yonetime el koydu"(s.195)

Yukandaki dialogtan da anlasilacagr uzere, yazann bntnn hayan roman oldugundan
dolayi ve bu yUzden dt§ hayatla irtibatmi tamamen kestiginden yapilan darbedeb dahi haberi
yoktur. Bu durum Deniz'I oldukca sasirnr,
Deniz'in yakalanmaktan korkup yazann evine stglll1l)as1ylaonun yasamma da girmeye
baslar, Roman boyunca Deniz'in yazarla olan iliskisinin daha cok kavga ve ertesinde gelen
cinsel iliskiye dayandigi goriinur. "Her kavgayi, mutlaka dovii§Ie biten her tartismayi,
seviserek baslattigmuz bans donemleri izledi."
Deniz'in gecmisi ile ilgili olarak, sadece 12 Mart doneminde hapis yattigmi
ogreniyoruz. Ancak ailesi ve meslegi hakkmda hicbir bilgi yoktur.
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Deniz giinden giine yazann hayatmda yer edinmeye baslar. Oyle ki yazar, romam
yavas yavas unutmaya, ikinci plana atmaya baslar. "Bogazkesen'i unuttum coktan, Yazma
giicfunii tukettim, sevme giicfunii cogaltarak" yazdigi roman da yon degistirmeye baslar. "Ne
tuhaf Bogazkesen'i yazma istegi giderek Deniz'e soylenen bir ask siirine donusmeye
basladi," (s.201)
Deniz, yazar Fatih Haznedar'm yasamiyla yapiti arasma giren ve yazar, bir noktadan
sonra romanm sonlanna dogru, eserinin istikbali icin sevgilini oldiirmeyi dahi dii~iiniir.
"Bogazkesen'in

oniinii acmak

icin

seni

ortadan

kaldirmahyim.

Deniz'i

ortadan

kaldmnahyim. "( s.231)
Yazann bu oldnrme dii~iincesindenvagecmesi ile roman da sona erer.

Antonio Rizzo:
Romamn asli kahramam Fatih Haznedar'm yazdtgi romandaki Venedikli kaptandir,
Yazar Antonio'yu

wyle tanmrr'Drta

yas; geride birakmasma karsm, govdesindeki

yorgunlugun saraptan degil yashhktan geldigini farkedemeyecek kadar iyimser. Kendisini
yirmisinde bir delikanh olarak goruyor hala. Basmda tuylu kara sapkasi, duzgun kesilmis gtir
sakah, ruzgarda yelken gibi sisen ipek gomlegiyle Galata'mn en yaman fahiselerini, San
Giamo bankerlerinden en zengininin kaprisli, gnzel kizmi bir bakista bnyuluyebilecegini
samyor. Oylesine emin kendinden. Siyah-beyaz cizgili kisa pantolonu, diz kapaklarma kadar
gelen uzun konclu mesin cizzmeleri ve sapt pirlanta tash gfunii~ haneeriyle bir ynk gemisinin
kaptanmdan cok Doclar saraymda gerevli bir tesrifat memurunu andmyor Antonio Rizzo
gercekten yakisikh bir erkek. Boylu poslu, ince uzun yuzlu, sansm, Her daim mavi isiklar
yamp sonnyor gozlerinde ve cok degil, iki tutkusu var; Kadm ve deniz." (s.22)
Antonio R!zro'nun herseyi denizdir. Deniz onun hem anasi, hem nzki, hem sirdasidir.
0 Venedik'te Lido'da bir bahkci kulubesinde dogmustur.Annesini ii<; yasmda, babasiru
iseonbes yasmda yitirmistir. Herseyini denize borcludur; hayal gucunu, zekasmi, tat
d~Jdinlugiinii.
Deniz sayesinde fakirlikten kurtulmus ve ve yine onu kadmlara goturen deniz
olmustur,
Kaptan Antonio, deniz sefeti boyunca bir fahise olan sevgilisi Nefelli'yi dil~iiniirken
birden kaderini degisterecek olan, Fatih'in yaptmgr Bogazkesen karsisma cikan aniden neye
ugradigim sasmr.t'Bogazkesen'In boyle ansizm daldigi dnsttn en tath yerinde yol keser bir
ejderha gibi karsisma dikili vermesi hicte hayra alamet degildi,"( s.25)
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Bogazkesen'den firlatilan toplarla Antonnio Rizzo'nun gemisi batmhr. Kaptan
yanmdaki seyir katibi Nicolo ve onbes tayfayla birlikte kale komutam Firuz Aga'ya gotiirtir,
Firuz Aga ise padisahm kesin buyruguna uyarak tfuniinii Edirne'ye gonderir.
Padisahm yanma getirilen kaptan, onun bakislanndan artik sonunun geldigini anlar.
"Kaptan Antonio, padisahm bakislarmdaki korkunc ofkeyi gordiigii an herseyin bittigini
anladi."(s.27).Padi~ha gemisindeki erzagm Konstantinin otdulan icin oldugunubir bas egi§le
itiraf ettikten sonra, kazrga otutrtularak oldurtulilr. 010.rkenbile aklmda iii; sey vardir: Deniz,
Venedik ve Nefeli.

Nicolo:
Nico lo' nun hayanm iki evreye ayirabiliriz:
Nicolo, hayatmm birinci evresinde, Kaptan Antonio Rizza'nm Bogazkesen'den
firlatrlan gullelerle batmlan gemisinde seyir katipligi yapmistir.
Gemi batmldiktan soma o da kaptan ve onbes tayfasi ile birlikte once kale komutam
Firuz Aga'mn yaruna daha sonrada padisahm yaruna gottiriilmii§tilr. Ancak kaptan ve diger
tayfala,r oldiiriilmesme ragmen, Nicolo Sultan Mehmet'in maiyetine girmistir.t'Geminin seyir
defterini tutan Nicolo'nun obur tayfalarla birlikte oldtiriilmeyip padisahm maiyetine girdigini
yaziyordu tarihi;iler."(s.32).
Nicolo'nun oldurulmeyip padisahm maiyetine girmesiyle hayannm ikinci evreside
baslar arnk. Kendisi istanbulun fethi sirasmda tuttugu giinlilkten yeni hayatmdan §Oyle soz
eder:" ... Demendea di Maestri'nin sevgili oglu, Kptan Antonio Rizzo'nun gemisinde seyir
defterini tutan Nicolo yok artik. 0 1452 yihmn kasun aymda eski yasamma veda etti, Adim
Selim Nicolo eski adimdi. Simdi Osmanh saraymda icoglaruyun, Sultan Mehmet'in yakm
hizmetinde cahsan bit devsirme.t'(s.l-B).
istanbul'un fethi yazar -tarafmdan Nicolo'nun veya yeni adiyla Selim'in tuttugu
gi.inliiktentiim teferruanyla aktanlrmsur. Fetih giinliigii 5 Nisan 1453 'te baslayip, arahklarla
28 Mayis 1453 'e kadardevam etmektedir.
Fetih sirasmda Osmanh'nm yaptigr hazirhklar, Bizans'm kendisini savunmak iein
arayislan Sultan Mehmet'in icinde bulundugu durum, iki dusman donanmasinm savasi,
Ftih'in donanmasuu karadan yurutmesi hep Nicolo'nun gozuyle anlanlmisnr.
Nicolo savasa ve bu kadar insamn olmesine hicbir anlam verememektedir, .onun
gozunde savas.l'tekduze bir insan kinrmndan baska bir §ey degildi."(s.185) Nicolo icinde
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bulundugu savas icin sunlan soyler : Bu ne sacmahk Tannm! Bir olum makinesine donil§tii
dunya, Savas degirmende bugday ogiltilr gibi, insan ogiltmeye basladi, "( s.185)
Romarun ilerleyen sayfalannda
bilgiler Nicolo'nun

Nicolo'nun

ailesi hakkmdada

bilgiler verilir. Bu

dahi bilmedigi bilgilerdir, Buna gore babasi annesinin ~1g1 tarafindan

oldfuiilmil§tilr. Ancak oldfuiilmii§ olan babasi oz babasi degildir, Oz babasi ise "tmlu bir
asilzade'Idir.

Nicolo'nun

Antonio'nun

gemisine

verilis

nedeni

ise "ailzadenin

picini

Venedikten uzaklastirmakti, tek erkek cocugun eve katkida bulunmasi degil" dir.
Istanbul fethedildikten

sonra Nicolo'da

yenicerilerle

birlikte kentin iclerine dalar.

Kentte halic 'e bakan bir "saray yavrusu" evin i9in¢ girer. lstedigi tek sey bir kadm bedenine
sahip olmaktir. Evde bir sey bulamayacagnu anlayip cikacagr anda, akhna sarap mahzeni gelir
ve orda saklananbir kadm bulur." ... ficmm arkasma gizlenmis kendisine korkuyla bakan bir
eift gozle karsilasti. Uzamp gezlerin sahibini yakaladi, cekip cikardi ficmm arkasmdan, 0 an

ellerinin yumusak, sicak bir tenebir kadm govdesine dokundugunu fark etti."( s.198) Kadmla
arasmda gecen kisa bir konusmadan sonra, kadin hayatmm 'bagrslanmasr icin o'na bir kolya
vermeye cahssada o'nun tek amaci kadma sahip olmak oldogundan kadma saldmr ve neticede
kadm tarafindan sirtmdan haneerlenmek suretiyle oldiiriililr.
" ... Sirtmda bir an act duydu. Bir anda tum bedenine yayildi aci, Kadmm indirdigi ikinci
hancer darbesiyle gozleri karardi, Savas yeniden bashyormus gibi bir urperti geti ieinden.
Sonra nedense hep kendi govdesine saplanan sertlikleri dii§iindii. Ve ii9iincii darbede npkr
babasi bildigi adam gibi y1g1hp kaldi kadmm uzerine. Agzmdan kan geldi."( s.199)

Nefeli:
Bu §aWS Fatih Haznedar'm romarunda kaptan Antonio Rizzo'nun fahise olan
sevgilisidir. Bizans'h esmer bir kadmdir,
Kaptan Antonio ile Nefeli'nin tamsmalan §Oyle anlatihr: " Trabzon yolunda
Galata'mn nasilsa sarap kokmayan mahzeninde tamnusn Nefeli'yi. Bir diikaya hemen
anlasrmslar, limana inen dar sokaklann bitimindeki agach, kiic;iik darabakan odada isa
Kulesinin tac duvarlanna karsi gun aganncaya dek sevismislerdi.l'(s.Zl)
Yazar, 'Nefeli'nin

kendisinden 90k kaptanla girdigi cinsel iliskiden soz etmistir.

Nefeli'nin sadece bir dnkayla kaptanla sabaha dek sevismesi ise Antonio'dan hoslandigi
seklinde yorumlanrmstir. Nefeli'nin gecmisi veya ailesi icin bilgi verilmemekle beraber, daha
iyi tamnmasi bakimmdan §U onemli cumle gecmektedin''(Antonio) bu kadimn namuslu
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. gecinen pek 90k kadm gibi ruhunu bitpazannda satmadigiru, govdesini teslim ettigi erkeklere
gonlilnu teslim etmedigini biliyor. ... "(s.23)

Bizans 'h Kadm:
istanbul'un fethi sonrasmda kentin yagmalanmasi esnasmda icoglan Selim veya seyir
katibi Nicolo tarafindan tecavnz edilmek isenen kadmdir.
Selim'in bir evin sarap mahseninde, ficmm arkasmda saklanan kaduu bulup cikardign
an soyle anlatihr:
"Uzerinde siyah bir giysi vardi. Turk kadmlan gibi ortmu~tu yilziinii. Yalmzca Gozleri
aciktaydi. Artik korkuyla degil merakla bakan kocaman iki goz. Nicolo kadinm yuzundeku
ortuyii cekip ahnca buyulendigini sandi, Dolunay kadar beyaz, incecik bir yiiz duruyordu
karsismda, Alrunda tek bir kmsik bile yoktu."(s.190)
Bizans'h kadm, Selimin

kendisine bir sey yapmamasi icin kolyesini verir,

ancakSelim ona sahip olmaya, tecavuz etmeye kalkmca Selim'i hancerleyerek oldurur.

b )Efsanevi Sahislar:
Bogazkesen romammn asli sahsi Fatih Haznedar yazdigi anlanya istanbul imgesinide
sokmaya cahsir, Bu imge hem gercekci hemde gercek disr olmahdir .. Yazar bunun icin
romanmda Istanbul'un kurtulus efsanelerini anlatrr.Bu anlatacagumz sahislar istanbul'u
kurduguna inarulan efsanwevi sahislardir.

Biiyiik Iskender:
"lstanbulun bircok kez yikihp yeniden kuruldugunu soyledik. Kentin kuruculanndan
biride tanrmm yeryuzunu yeni bir duzene sokmak amaciyla yaratngi iskender-i Ziilkarnyn,
yani Frenklerin Buyuk iskender dedikleri iki boynuzlu imparatordur. Bu imparatorun butun
dunyayi nasil egemenlik altma aldigr , nice bin kenti yakip ytkt1g1 kurdugu kentin suurlannm
ta Asya iclerine kadar yaytldigr bilinirde, o devirde Makdon adiyla arulan istanbul'u nasil
sudan var ettigi pek bilinmez."(s.67)
Romamn asli kahramam Fatih Haznedann yazdigr Bogazkesen romarurun istanbul'un
kurtulus efsanelerinin anlatildigi Bolumde, Buyuk lskender'in istanbul'u kuranlardan biri
oldugu rivayet edilir.
Efsaneye gore yakisikh, zeki, kuvvetli, altm sansi kivircik sach, guzel yilzlii iskender,
Makdon sehrinin kralicesi Kaydeya'yla girdigi mncadeleden galip cikar. Sehripayitahtm
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kralicesi

Kaydeya'dan

ahr ve kralicenin

koruyucusu

ejderhayi

da zekice

korkutarak

iskendere olan hayranhgmdan

ve onunla

Sarayburnu'nun oldugu essiz adaya Istanbul kentini kurar.
Romanda aynca Fatih Sultan Mehmet'in
arasira

kurdugu

donemlerde

bezerliklerden

hocasi

Molla

de soz edilmektedir.

Guraniden

surekli

Fatih,

lskenderin

Sehzade

seruvenlerini

Mehmet

oldugu

dinlemistir.

Her

ikisininde ortak olan noktalan bilgiye olan achklan ve dunyayi fethetme arzulandir.
Romanda Buyuk iskender'le ilgili sunlar soylenir:
"lskender gU9lil ordusunun basmda komutamyla dere tepe duz gider, ucsuz bucaksiz
c;oller gecip.okyanuslar yardi, 0 okyanuslar ki murekkep olsa tukenirlerdi iki boynuzlu cihan
padisahmm zaferini yazmaktan, Evet, narm Zulkarneyn di Buynk Iskender'in,
doguya

hem batiya

hukmeden.dunya

uzerinde

egemenlik

kurmus

9iinkil hem

tek padisah

oydu.

Fethetmedigi iilke, yenmedigi hiikiimdar kalmamis yeryiiziinde. Kth9 ve taht ona verilmisti,
gil9 ve giizellik de oydu ordulan bozup, kentleri yaken."(s.89)

Si.ileyman Peygamber:
Biiyilk lskender'den sonra efsanelerde istanbul'un kuruculanndan biri olarak gecen bir
diger kahraman Suleyman Peygamber' dir.
Giriste Peygamber hakkmda Oncelikli olarak su bilgiler verilir: "Tum dunya iizerinde
egemenlik kurmus olan Siileyman Peygamber yalmzcainsanlan degil, kurtlan kuslan, suda
bahklan toprakta kanncalan, yirncr kaplanlarla filleri, diyecegim binbir 9e§it hayvam ve
cinler, perileri, devlserle cuceleri de yonetiyordu ..."(s.63)
Efsaneye gore tUm dunyaya hukumdarhgun ilan eden Suleyman'm yeryiiziinde
egemenligini kabul etmeyen tek hukumdar.t'ucsuz bucaksiz okyanusun ortasmda bir adada
yasayan" Ankur denen adamdir. Suleyman bunu ogrenince tum ordusunu toplayarak
Ankur'un iizerine yfuiir ve onu yenerek k121 Semsiye'yle evlenir. Evlilige ahsamayan
Semsiye surekli aglamaktadir. Suleyman bu duruma dayanamaz ve "Bir gun o'na dedi ki ;
Aglamada dile benden ne dilersenrSemsiye ondan dunyada esi olmayan bir yerde bir saray
yapnrmasim ister. Uzun arayislar sonunda "Karadeniz'in Marmara'ya a91ld1g1 , Bogaz'm
kiyismda bir yam kara, ii9 yam denizle cevrili, isilnh mavi sulannda bahklar oynasan,
kiyismda yemyesil cayirlar goveren, ihman iklimli, gnnluk gtmeslik bir belde buldular."
Ancak Siileyman'm kansi bu durumdanda neselenmeyip gecmis gunlerini ozlemeye ,
suleymandan sogumaya baslar, neticede ise puta tapugi gerekcesiyle oldiiriilur.
Yazar bu efsaneyle ilgili §U yorumu yapar:
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"Dtinyadaki tum guzel yapilan tapinak ve kentleri kuran Suleyman Peygamberin
istanbul'u da kurmus olabilecegine dogrusu bende atalanm gibi inanmak isterim."(s.64)

Ankur:
lstanbul'un kurulus efsanelerinde adi gecen bie diger isim hukumdar Ankur'dur.
Ankur, batidaki uesuz bucaksiz okyanusun ortasmda bir adada yasayan goZii pek,
mert, kimseye boyun egmeyen ve yine efsaneye gore Silleyman Peygamber'in yeryiiziinde
htikilmdarhgtru kabul etmeyen tek hukumdardir.
"Silleyman egemenligini kabul etmeyen tek bir hiikilmdar kaldigim ogrenince
Ankur'un adasina dogru yola 9Ikt1. Yapilan savasta Ankur yenildi. Siilerman ona yace
Tann'ya inarnp tekbir getirmasini, yoksa kafasmm ueurulacagim soylediyse de, mater
h\ildimdar boyun egmemekte direndi. Bunun ilzereine Ankur'un basi, Siileyman'm otagi
onunde yakici kihcla kesildi, malma ve miilkiine el konuldu."(s.63-p4)
Hiihiimdar Ankur'un birde guzeller guzeli, gencecik Semsiye admda bir

k-121

vardir.

Ankur yenildikten sonra, Siileyman Peygamber bu kizla evlenip ulkesine donmii~tiir,
kizimnda sonunun babasi gibi alacagmi bilmeden,

Semsiye:
Suleyman Peygamberin yeryiiztinde huktnndarhgnu kabul etmeyen tek hiikiimdar
olan Ankur'un diinya guzeli gencecik kizidir.
Babasmm topraklan Suleyman tarafindan ahmp babasi oldurttlunce, peygamberle
evlenir Semsiye, Semsiye, bu evlilikte mutlulugu yakalayamaz ve efsaneye gore Suleyman
'

Peygamber'den "dtmyada bir esi olmayan bir yerde bir saray" yapnrmasuu isteyerek
istanbul'un yapihsuu da soylemis olur. Semsiye icin bulunan en guzel yer bugi.inkii
lstanbul'dur ve yeri ~yle tarif edilir:
"Karadeniz'in Marmara'ya a91ld1g1 Bogaz'm kiyismda, bir yam kara, ii9 yam denizle
cevrili, isrluh mavi sulannda bahklar oynasan, kryismda yemyesil cayular goveren, ihman
iklimli giinliik guneslik bir belde"(s.64) dir.
Semsiye bu guzel yerde yaptlan sarayda da mutlu olmaz ve gecmis gunlerin ozlemini
cekerek Siileyman'dan sogumaya baslar, Neticede ise peygamberin dininden uzaklasugi ve
puta tapngr gerekcesiyle oldtifuiiliir. Prensesin oliisiinU ise, "bir bahar giinii saray bahcesine
gomduler ve basucuna servi agac; diktiler.l'(s.Sd)
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Medyan Oglu

yanko:

"lstanbul'un bulundugu yere ilk sarayi yaptiran Suleyman Peygamber ise de, kentin
asil kurucusu surlanyla

evlerini.tapmaklanm

,sokak ve caddelerini, dev stitunlanm yaptiran,

icine insanlar yerlestiren Medyan oglu Y anko" dur. Ktsraktan dogdugu soylenen bu Yanko,
Suleyman' dan sonra gelmis gecmis hukiimdarlarm en giii;liisu, en akilhsr ve en bilginiydi.
Mesrek'ten

Magrib'e, Frengistan'dan

Hindistan'a,

yUzu yamklann ulkesinden Yeciic Meciic

taifesinin yasadigr Cin Seddi'nin ardmdaki kentlere dek hukmu her yerde gecerdi.t'(s.oe)
Efsanelere gore, istanbul'un

kurucularmdan biride Yanko'dur.

Onun istanbul'u

insa

etmesinin nedeni ise; gece dii§iinde ak sakalh yash bir ermisi gormesi ve ermisin ona " eger
admm diinya dodukce amlmasim istiyorsan Karadenizin Akdeniz ile birlestigi yerde bir kent
kurmah

ye bu kentin

temeline

hukmettigin

tiim ulkelerden

getirilmis

dev siitunlar

koydurtmahsm," (s.66) demesidir,
Yanko dusten uyandigmda kendini tahn ile birlikte fi9 kiyisi deniz ile cevrili bir kara
parcasmm iizerinde bulur. Yanko o giine dek gormedigi bir manzara ile karsilasmca ak sakalh
ermisin

onu tahti

ile birlikte

kurmak

istedigi

kentin

toprakJarma

getirdigini

anladi.

lmparatorlugun dort bir yamndan dev taslar, mermer siitunlar, kursun kubbeler arabalara ve
gemilere yiiklenip Yanko'nun bulundugu yere dogru yola cikanhrlar. Bu hazirhklar yedi yil
boyunca

surer. Y edinci yihn,

cahsmalanna baslamadan

yedinci

aymm,

yedinci

giiniinde,

Yanko temel kazma

once muneccim basmm gorfi§finii almak ister. Muneccim bast ona

kentin kutlu bir anda knrulmasi icin sutunlar diktirmesini, bu siitiinlarm her birine ip gerdirip
canlar astirmasuu, kutlu an gelince canlann kendiliginden ealacaguu soyler. Bunun uzerine
Yanko sutunlar diktirip her birini arasma ip gerdirir, iplerede canlar astmr. Hep birlikte kutlu
anm gelmesini beklemeye koyulurlar.
Bununla birlikte isler ne muneccim basmm ne de Yanko'nun

istedigi gibi olur.

" ... Yuce Tann bu islerden hoslanmadi, kendi isteginin dismda hie bir seyin olmayacagim
kullanna

arumsatmak

icin.kutlu

an gelmeden

gokyuzunde

gagasma da bir ytlan koydu. Leylek bugiinkil Sarayburnu'nun
tasidig; yilan, asagidaki canlardan

birinin iizerine du~.

bir leylek ucurdu, Leylegin
iizerinden ucarken gagasmda
Can calmaya baslaymca

obilt

canlarda sallandilar. Bir ortahk can sesine boguldu. Bunun iizerine hazir bekleyen duvar
ustalanyla isciler kutlu anm geldigini samp hemen temel kazmaya koyuldular. Ne mtmeccim
basinm ne de Yanko'nun uyanlan ise yaramadi." (s.66-67)
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Yazar,

Medyan

Yanko'nun

Oglu

istanbul'u

insaa

faaliyetlerinin

inkisarla

neticelenmesinden sonra, sehr-i lstanbul'un ahnyazrsmm da Tann istegiyle acilar, olenler ve
yikmnlarla belirlendigini soyler,

Tarihi Sahislar:
Bogazkesen romammn bas kisisi olan Fatih Haznedar admdaki yazar, Fatih donemiyle
ilgili 'bir roman yazmaktadtr. Bogazkesen admdaki bu anlatida Fatih, ulemasi, sadrazamlar,
Fatih'in i9 dunyasi ve istanbul'un fethi anlatihr.

Fatih Sultan Mehmet:
Bogazkesen romanmm ikinci bas kisisi Fatih Sultan Mehmet'tir.
Romanm bas kisisi olan Fatih Haznedar kendini Anadolu Hisann'da

bir yahya

kapatmis ve Fatih donemi uzerine bir roman yazmaya adamisnr kendisini yazdigr romam asli
kahramam ise Fatih Sultan Mehmet'tir, Yazar romamnda, Fatih'in gencligini, kendi
dtmyasma cekildigi zaman ki ruh halini, ulemasiyla iliskisini ve en onemlisl lstanbul'u
fethedisini anlaur.
Romamn birinci bolumunde Fatih'in Bogazkesen'i yapnrtmasi anlatihr. Sultan
Mehmet'in Hisar't insaa ettirmesinin nedeni bir gece dii~iind~ Hz. Muhammed'i gormesidir.
Ruyasmda " Resulullah yuzundeki sah cikanp ona dogru uzatnus "i~te Eyyub-i Ensari'nin
sancagmi sana veriyorum ya Sehzade Mehmet" demisti.t'(s.l-l) Peygamber'in

Mehmet'e

uzattigi sal, yesil bir sancaga donil~mii~tiir. Sehzade Mehmet uyandigma gordilgil ruyayi
"Yapugr atesli konusmalarla yalmzca Mnsluman halki degil, Hristiyanlarla Musevileri de
cezbeden o garip dervis"

e

yorumlatrr: "Hurufi eekik, kurnaz gozleriyle gulumseyerek

"sehzadem" demisti, "yoruma ne gerek! Peygamberimiz S.A.V Efendimiz ki dad harfi ile
konusanlann en yucesi, en guzel ve temizi odur, sana Konstantiniye'yi ahp lslamm sancagmi
kafirlerin kentinin en ynksek burcuna dikecegini vaat etmistir.t'(s.l S)
Fatih Sultan Mehmet daha sehzadeyken gorup yorumlattigi bu rilyadan yillar sonra,
yani Sultan Mehmet olduktan sonra Bizans'a yaklasmak, onu kontrol altma almak amaciyla
Osmanlr ulkesinin dort bir yamndan getirttigi hiinerli rrgat ve ustalara Bogazkesen'i yaptmr,
Romanda Fatih Sultan Mehmet hakkmda geneUikle olumsuz yorumlar yer almaktadir.
Ornegin daha romanm basmda su cumleler goze carpmaktadir: " Sultan Mehmet -o vakit
Fatih degildi henuz- ona Bogazkesen aduu verirken, yillar ytlzyillar sonra birinin bu
sozcukten yola cikarak bir anlati y~zacagmt bilemezdi elbette. Saltanati suresince bogaz
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kesenlerin,

kesilen

bogazlann

bir

gun

tarihciler tarafmdan arastmhp

gun ~1gma

cikanlacagim, testere ile ikiye bicilen govdelerle, kaziga oturtulan insanlann gun gelip du~µne
gireceklerini ondan dokulen kanlann hesabmi soracaklanm bilemeyecegi gibi."(s.10)
Romarnn ikinci poliimii, Sultan Mehmet'in Venedik'li kaptan Antonio Rizzo'yu ve
tayfasun kaziga oturtusunu, iiyuncii bolumii ise, 1stanbul'un fethine karsi olan ve daha cok
Bizans yanhsr bir tutum sergileyen Sadrazam Candarli Halil Pasa'mn fetihten sonra

o ldiiriilil~uniianlanr.
Fatih Sultan Mehmet teferruath bir sekilde romarun besinci bolumtmde anlanlmisnr.
Bu boliim, "Bu Bolnm Fatih Sultan Mehmet'in Kendi Yapnrdigi Knlliyede Hali Nicedir lste
Onu Anlanr" diye baslamaktadir. Bu bolumde Fatih'in hocasr, en sevdigi insan Ak
Semseddin'Ie olan iliskisi, ulema ile munasebeti, kendine basucu kitabi olarak Mevlana'run
Mesnevi'sini secmesi, Mimar Yusuf Sinan'm ellerini kestirmesi ve mimarm padisahtan
sikayetci olmasi vs. anlanlmaktadir.
Fatih'in hocasi Ak Semseddin, kent ahndiktan sonra Fatih'ten aynlmis, kendi
dtmyasma, inzivaya cekilmistir.
"Kenti ahp muradma erdikten sonra Ak Semseddin'Ie bir gece cadirda halvete
girmisler, ertesi sabah seyh, ahp basim memleketi Goynnk'e

gitmisti, Bir daha

donmem~esine." (s.84)
Mehmet simdi kiilliyesinde hocasmi di:i~uniirken onu ne kadar cok ozledigini
anlamaktadir.
Romanm besinci boliimilnde Fatih'in ozellikle bir i~ muhasebeye girmesi de dikkate

deger bir hadisedir. "lcinde kotiiltigunde oldugunu, eylemlerinin bazen bu kotiiliik
damanndan kaynaklandigmt biliyor. Pismanhk duymuyor ama. Ne cehennemden korkuyor ne
de tanndan. Unutmak istiyor yalmzca. Akitngt kanlan, kucakladigi govdeleri, cellada verdigi
canlann acisim, herseyi, herseyi unutmak istiyor.
Fatih Sultan Mehmet cocuklugunda hocasi Molla Giirani'den stirekli lskender'in
sertivenlerini dinlemistir. "Manisa'da tahta yeniden donecegi gtmtl sabirsizhkla beklerken
tezhlpli ve minyatiirlerle siislii kitabi Molla Gurani okur, o dinlerdi."(s.89) Fatih hocasmi
dinlerken kendisyle 1skender arasma benzerlikler bulmaktadir:
" .. .iskender'in

sertivenlerinde onun en cok hosuna giden eihan padisahmin

seruvemleri degil, bitmez ttikenmez merakiydi, Iskender de onun gibi evrenin tum gizlerini
yozmek icin dayamlmaz bir istek duyuyor, yalmzca egemenlik hirsryla degil, bilim ask; ile de
yamp tutusuyordu.t'(s.Sv)
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Fatih Sultan Mehmet kiilliyesindeki kiitilphanede en 90k Rum-i'nin Mesnevi'sini
sevmekte ve okumaktadir. "Her ele ahsmda yeni bi dunya, bir baska keyif sunuyor ona
mesnevi. Rum i.ilkesine uzun bir yolculuga cikiyor. Daglar, tepeler asiyor bu yolculuk
boyunca, Kentlerden, koylerden, bugday tarlalanyla collerin icinden gecip kervansayarlarda
konaklayarak ta Hint i.ilkesinedek venyor. Mesnevi gercek bir hazineydi, her hangi bir kitap
degil."(s.97-98)
Fatih Mesnevi'yi okurken aklma en 90k takilan bir soru vardir: ''Neden tum ulu
kisilerin kitaplan gibi besmeleyle baslamiyordu? Neden Allah'm adiyla degil de "Dinle"
•.,

buyruguyla giriyordu soze Celaleddin? "Bisnev!" evet bu Farsca sozcukte bir hikmet olsa
gerekti."( s. 96)
Roman icinde Fatih'in Bellini'ye yapnrdigr portresinden de dem vurulmaktadir.
"$oyle dogru dfuiist gercektekine benzer bir portresi olsun istedi. Arna saraydaki nakkaslann
altmdan kalkabileeegi bir ~ degildi bu. En iyisi Venedik'e elci gonderip bir ressam
cagmnaktr, Sevindi birden. Bizans'ta, Galata'da gordiigii resimler gibi bir Tesmi olmahydi,
Bunu oli.imsiizle~tireceksu fani dnnyada baki kilacak, suretini sonsuza tasiyacak bir portre.. "
(s.101)
Romanda Fatih'in en onemli ozelliklerinden biri olarak bilgiye olan a~hg1 verilmistir.
tskender'in

ietikce bosalmayan sarap kadehi Mehmet'in

bilgiye olan susuzlugunu

simgelemektedir. "Bilgiyi Cin' de olsa araym! Dememis miydi peygamber? 0 da Manisa
sarayma kapatilrms beklerken dunyayi merak ediyor, evrende olan biten herseyin, gtmesin,
aym ve yildizlann devinimini, yedi kat gokle yeryuztmtm hallerini ogrenmek icin geceyi
gunduze kanyordu." Mehmet, bu bilgi merakina binaen devrin en onemli bilginlerini kendi
sarayinda toplarmsnr, Ali Kusel bunlardan yalmzca biridir.
Fatih Sultan Mehmet'in kendi kiilliyesindeki vaziyeti anlanldiktan sonra, istanbul'un
kusatmasi ve fethedilisi anlanhr. Bu bolum saraya ieoglam Nikolo Selim'in savas sirasmda
tuttugu gunluk de verilir. Bolumde, Fatih'in lstanbul'u alacagma son derece inanrms oldugu
ve ozellikle hocasi Ak Semseddin'm ona Fatih icin buyuk destek verdigi goriiliir.
Fatih'in bilgiye olan achgmm yarn sira bit diger onemli ozellig! olarak zevke,
kadmlara olan d~kiinlilgii verilmistir, Hatta Fatih'in tutkunu oldugu bir kadmdan kurtulmak,
kafa esenligine kavusabilmek icin kadim kendi elleriyle haneerlemesi ~yle anlanhr:
" ... Mehmet'in nasil tutkuyla baglandignn, gozunun ondan baska birsey gormez
oldugunu ve kafa esenligine kavusup kendini devlet islerine vermek icin Divan-i Humayun'u
toplayip

herkesin

goZil onunde

cariyesini

nasil

kendi

elleriyle

hancerledigini,

hancerleyebildigini anlatacaktun.;,(s.205)
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Romanm

sonlanna

dogru

Fatih'in

buynk

oglu

sehzade

Mustafa'mn

oliimiinii

duyduktan sonra oglu icin yakngi agrtlardan bahsedilir. "Koskoca padisah Turkmen kadmlan
gibi aglayip dovtmerek, giysilerini parcalayarak sehzadenin oliimiine aghyor."(s,224)

Yazara gore, Fatih eceliyle degil doktor Yakup Pasa tarafindan zehirlenmek suretiyle
oldiirulmii$tiir. "(Yakup P~)
panlnsina dayanamadigmdan

Venediklilerin

kendisine onerdikleri cil cil duka altmlanmn

azar azar zehirlemekte padisahi." Fatih'in oldiirulii§ii ise §6yle

" ... Ve sundan icer icmez kusmaya baslanustir.

anlanhr:

Peskirdar yetisip safra cikaran

padisahm cenesine havlu tutana dek bir kac kez titremis, sonra kaskati kesilivermisti,
Peskirdann ellerinde olmemist! hayir, onu tedaviden bir aciz hekimlerle basvezir Karamani
Mehmet Pasa'mn dehset dolu bakislan altmda can vermi§ti."(s.228)

Candarh Halil Pasa:
Romanmuzm bas kisisi olan, tum varhguu yazdigi romana adayan Fatih Haznedar'm
romammn

kahramanlanndan

biri de Sultan Mehmet'in

sadrazami

olan Candarh

Halil

Pasa'dir.
Romamn yazan Fatih Haznedar bir gece ansizm kaldigi yahya gelip ve sabah ilk
vapurla giden Deniz'i unutmaya cahsirken Candarh Halil'in oykiisiinii yazmaya

karar verir.

"Onun mavi gozleriyle isiyan gecede kulagima haykirdigr sozctikleri yazamayacagsm
kendi zindanmm duvarlanm kendi buyruguyla
karar verdim."(s.36)

icin

orduren Candarh Halil'in oykiisiinii yazmaya

Yazar Candarh Ii:alil'i anlatmaya "Bu Bolnm Vezir-i Azam Candarh

Halil Pasa'nm Sonunu lste Onu Anlanr" diyerek ve Asik Pasa'mn Tevahir-i Al-i Osman adh
eserinden bir ahnn yaparak baslar,
Roman icindeki romanda, Candarli Halil' in istanbul'un

fethine karsi ytkl§t, fetihten

sonra otagmda bulunurken ki ruh hali ve fetihle birlikte idam edilisi anlatihr. "Healo he polis!
0 an herseyin bittigini, gercekte kentin degil kendisinin mahvoldugunu.dusen

Bizans'la

birlikte kellesinin de dnsecegini anlamisu," (s.38)
Devsirme olan sadrazamlar Zagonos ve Sehabettin ile, Ak Semseddin ve Mahmut Pasa
istanbul'un
kusanlmasmm

feth

edilmesinden

yanayken

Candarh

Halli

fethi

karsmdir.

ve fethinin anlatildigi bolnmun bir yerinde Mehmet,

kusatilmayacaguu

istanbul'un

Bizans'm

kusanhp

bir karara baglamak iein Candarh'ya da fikrini sordugunda sadrazam fethe

karsi ytkt§ nedenini §6yle izah eder:"Konstantiniye

cok da gtizel bir kenttir sultarum. Suyu,

havasi, saraylan, altm ve gilmii§ dolu kiliseleriyle bir benzeri daha yoktur. Ne var ki saglam
ve yllksek surlarla cevrilidir. Bu nedenle nice bin kere kusanhms ama almamamistir. Papa
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uzerimize

yeni Hach ordusu da gonderebillr. Diyecegim, su sira Konstantiniye seferi pek

uygun degildir efertdim." (s.129)
Mamafih Candarli'nm

cabasi nafiledir. <;unkii Fatih'in en cok sevdigi adam yani

hocasi Ak Semseddin fethin olacagma sultaru inandmmsnr.
Hocalan, ozellikle de Ak Semseddin Konstantiniye'nin

"Halil tahmininde yarulmadi.

ancak kendisi tarafindan almacagma

inandirrmslardi padisahi. Demek ki kusatma kacmilmazdi, "( s.12 7)
Fatih Sultan Mehmet'in kesin karart ve hem hocalan hem de devsirme sadrazamlann
ve pasalann
devsirme,

Fatih'i

saraya

Turkmen'in

ikna etmesiyle

kapilanrms

Istanbul

bir sigmma

kusanhp
olmayan,

devlet kannda devanu, Osmanli'nm

ahmrken,
Cendereli

" ... kokeni belirsiz bit
Kara

Halil'in

torunu,

orta diregi" (s.45) olan Basvezir Candarh

Halil Pasa da otagmda kendisini gotnrecek olan cellati beklemeye koyulmustur.
Candarh
mutemadiyen

Halil

kendisini

ebedi

yolculuga

maziyi du~unur. Cocuklugunda

goturecek

olan

cellati

beklerken

babasmdan duydugu taht kavgalanm,

kendi

soyunun Osmanh iyindeki gi.icunii, Edirne'yi, orda yapnrdigi konagi, Fatih'in babasi Murat't
tekrar tahta cikardigr gunleri dusunur. Nihayetinde
kapanhr, daha sonra ise kafasikesilmek

cellat tarafindan almip once hucreye

suretiyle oldurulur.

" Cellat, hucreye kapatildiktan kirk gun sonra steak bir Temmuz sabahinda Halil'in
basma caldi kihci, Oluk gibi bir kan fiskirdr, Kelle hemen yere dusmedi ama. Cellata

"Bir

vurdun bir daha vur" da diyemedi. Deseydi dirilecekti belki. Oyle umarsiz, yorgun kansurdi
almm, Sonra vezir-i azamm bassiz govdesi devrilen bir kule gibi yere ytkild1."(s.56)

Ak Semseddin:
Fatih Haznedar'm yazdigr anlati olan Bogazkesen'in kahramanlanndan biri de Fatih
Sultan Mehmet'in en sevdigi kisi, hocasi Ak Semseddin'dir.
Ak Semseddin roman icerisinde Fatih'in kendi kiilliyesinde d~ncelere dalarken onu
ozlemle ammsayrsr ve lstanbul'un fethi icin Fatih'i ikna eden kisi olarak gorUnur. Fatih
kulliyesinde Roma'yi ahp alamayacagmi dii~ilnurken "Ak Semseddin'Ie goz goze geliyorlar.
lhtiyar Mehmet'in tum aklmdan gecenleri anlamiscasma giiliimsiiyor padisaha. "Hennz
erken" mi? demek istiyor gulumseyisiyle, yoksa "Bosuna trmit etme o agacm rneyvesi nasip
degil sana" mt? demeye getiriyor belli degil, Gilliimsiiyor ~e."(s.87)
Ak Semseddin bir cadir gecesinde Mehmet'e seyh olma seruvenini ~oyle anlatir:
"Seyh Haci Bayram Veli'nin nasil mnridi oldugunu anlanyor ona. -Gonliinde ask atesi
tutusunca seriat yolundan aynhp tarikata yoneldigini, tii.m bildiklerini unutarak Anadolu'nun
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kill} ucmaz kervan gecmez yerlerinde dolasmaya basladrgim, giiniin birinde yolunun bozkirda
Haer Bayram Veli'nin tekkesine dii§tilgunii soyluyor." Ak Semseddin seyh hazretlerinin
duasim ahp ondan aynlarak Edirne'ye gelip Bayrami'ye TekkesiniJcurmu§tur.
Fatih simdi kiilliyesinde bunlan dtistlntlrken hocasmm asil soylemek istedegin magrur
olunmamasi gerektigini oldugunu anhyor. Ak Semseddin talebesi Fatih'i istanbul'un fethine
ikna eden kisidir romanda. Istanbul'un fethine karar kiluurken en 90k heyecanlanan kisi yine
o dur. Aynca Istanbul'un fethi esnasmda kotil giden gidisat surecinde padisaha en cok moral
veren de Ak Semseddin'dir, Ulema icerinde en yuce makama ship olan Ak Semseddin " Kenti
ahp muradma erdikten sonra" ahp basmi memleketine gider. Memleketinden Sultan'a
gonderdigi mektuplar da ise memleketini diizeltmekten baska birseyle mesgul olmamasi
gerektigini nasihat eder.

Molla Gurani:
Fatih'in hocasidir. Molla Gurani romanda Fatih'in gozuyle bazen gecmise donuslerde
bazen de icinde bulunulan durumda verilmistir.
Fatih Sultan Mehmet kendi yapnrdigi kiilliyede maziye dalarken Gurani'nin kendisine
iskender'in seruvenlerini okudugunu arumsar. Fatih, iskender'in sertivenlerini, yecuc mecuc
taifesiyle olan savasmi, dolasngi yerleri gencliginde hocasi Gurani'nin agzmdan dinlemistir.
Hatta Fatih'in gencliginde yeciic mectic diye bir kavimin olup olmadtgnn yine Gurani'ye
sormus ve olduguna dair bir cevap alnnsnr, "Elbette var diye yannlarmsti hocasi neden sonra,
Kur.• an'da dahi bahsi gecer" demis ve Kahf Suresinden ayetler okumustur.
Simdi Fatih'in onemli bilginlerinden biri olan Gurani yine Fatih'in goznyle §5yle
anlatilmrsnr: " Mehmet hocasmi ne vakit gorse heyecanlamr, elinde olmadan titremeye
baslardi. Bu kez de oyle oldu. Gurani obilr bilginlerin bir adun onilnde duruyor uzun boyu,
kinah sakah, ilerlemis yasma karsin hala burusmamis yuziiyle istanbul mnftusunden 90k bir
donem ustlendigi kazasker makamuun heybetini tasryordu, Sadrazamhgi bile ulemaya
yakismaz .gerekcesiyle reddetmis, kazaskerlik sonrada miiftiiliikle yetinmisti ... Mehmet
hocasmm elini optukten sonra onu muzaffer bir pehlivanmis gibi ulema toplantismda sol
yanma oturttu."(s,.l 03)

AliK~~i:
Fatih Sultan Mehmet'in brr baska bilgini olan Ali Kusci bir ulema toplantismda
karsumza cikar,
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Hey'et ve riyaziye alanlannda 90k bilgili olan Ali Kusci SultanMehmet tarafmdan
Semetkant'tan alip getirtilmistir. Bu gelisin en buyuk nedeni ise Fatih'in ondan cocuklugunda
yalan yanhs duydugu Ulug Bey' in hikayesini dinlemektir. Sultan Mehmet ulema toplantismda
, bir gece havuz kenannda Ali K~9i ile otururken ondan hem Semerkant'm guzelligini hem
de Ulug Bey'in acrh sonunu dinledigini arumsar.
Romamn bir yerindeKusci'nin vasiflanndan soyle soz edilir: "Riyaziyede ustune yotu
Semerkant'h bilginin. Gunes yihnm tam 365 gun 6 saat 9 sn olarak hesaplayip
Konstantiniye'nin arz ve tul derecelerirti tam tamamma 41 'e 60 olarak ol9memi~ miydi? Ulug
Bey'in oliimiinden sonra Ziyai Gurgani'yi onun bitirdigini, kendisine sundugu yapitlardaki
karmasik hesaplann, gezegen ve diinya hakkmdai bilgilerin tumunun dogru oldugunu tahmin
ediyordu Mehmet. Baska bilginlere de sormus, Kusci' deki riyaziye ve hey' et dehasmm
ulasilmazhgma kanaat getirmisti." (s.108) Mehmet Kusci'nin muneccimlikten anladigma da
kanaat getirerek ondan kendi yildizmm kareketini hesaplamasiru da ister. Mamafih Fatih ile
Kuse! arasmda gecen dialogta Kusci'nin sair tarafi da tezahur etmistir.
Kusci'nin ulema icerisindeki yeri ise Molla Gurani'nin sol yamdrr.

Molla Zeyrek:
Hocazade ile girdigi mubahasa sonrasinda Fatih'e kusup Bursa'ya geri donmemek
uzere giden padisahm eski bilginidir. "Unlil Curcani' den daha ustun oldugunu one suren
Hocazade'yi epeyce lurpalarmsti Molla Zeyrek. Ne var ki ezbere tartisngmdan sonunda
yorulmus Hocazade'nin essiz bellegine yenik di,i~mii~. Mehmet de padisah degil hakem
sifanyla Molla Zeyrek'in gidip notlanm bakmasma izin vermemisti, Bunun uzerine koskoca
bilgin cocuk gibi almnus, ona kiisiip Bursa'ya cekilmisti., .. Biitiin israrlara karsm geri
donmuyor bundan boyle velinimetinin padisah degil, kendisine bakan zengin bir Bursah
tuccar oldugunu soylemek cesaretini bile gosteriyordu.Ts.l Iz)

Hocazade:
Fatih Sultan Mehmet'in bilginlerinden bir digeri Hocazadedir. Ulema icinde cikan bir
tartismada Molla Zeyrek'i de yenen Hocazade butun tartismalarda varhgru korumaktadir.
Romanda bahis konusu olan gecede de Hocazade Sultan'm elini opup Molla
Gurani'nin berisine oturduktan sonra ibni R~ ile Gazali'nin karsrt goruslerini tarnsmak
amaciyla ilk sozu yine kendisi ahr.
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Molla Hiisrev:
Padisahm bilginlerinden olan Molla Husrev ulema toplantisnda S

"".13td'."1~~- "...

H".5"v

'°°"'."

gozuyle
Molla
ilerledi
Padisah _onunda gtlnl~~k
kac hos soz soyledi, Hocazade'nin yarunda yer gosterdi, Husrev otururken ~~~

iein h\

Mehmet, Manisa siirgiiniinden beri onu brrakmayan, en giiy anlannda bile yarundan
aynlmayan bu eski hocasi icin acimayla kansik bir sevgi duydu. Yaslanmisn arnk.Krvircik
sakah agmms, davramslan yavaslamisto. Ogrencileri hergiin evinden ahyor bir kanr sirtmda
medreseye getiriyorlardi, Katmn yulanndan tutacak giicii bile kalmanusti fukaranm....Daha
cok fikih ve kelam da kuvvetliydi Molla Husrev, riyaziyede degil, Onun engin bilgisinden en
cok ogrencileri faydalamyordu."(s.113)
Ulema toplantismda Molla Hiisrev padisahm sag yamna otnrmustur.

Mimar Yusuf Sinan:
Fatih Sultan Mehmet'in kendi adma yapnrdigi camiyi insaa eden mimardrr.
Mimar Yusuf Sinan Fatih'in aduu tastyan camiyi yaprms, ancak cami kubbesinin boyu
Ayasofya'runkini gecmediginden Fatih tarafmdan mimarm elleri kesilmistir, Bu olay romanda
Fatih Sultan Mehmet'in kiilliyesindeyken girdigi bir vicdan mnbasebesi esnasmda verilir.
" ...golgelerin ulasmadigi beyaz alanda yava~a akan, aknkca bybolup pihnlasan kam gordu,
Bilekten kesilmis iki el canlandi goziiniin onunde. Mirnar '"'
ovusturup yeniden bakti. Evet YusufSinan'm elleri orda, basiierin bir kans yukansmdaydilar,
Bosluga islenmis iki nakis gibi duruyorlardi havada, Birinin parmak:lan bafifce one krvnlrms,
otekininkiler ise acryla gerilmisti," Sultan Mebmet kenii lruiliyesinde boyle gecmisi
ammsarken kendine gore gerekeeler bulmasma

ragnrn

~fimal' Yusuf Sinan'm ellerini

kestirmekten pismanhk dnymaktadir. "Mehmet mima:rm dkrin

kesip hapse atmalarmr

buyurdugunda en kii~uk pismanhk bile duymanustt, Goziink su;luydu Sinan. On yilda
yapilmasmda, imparatorlugun tum i~i gucunun seferber ,cihlmesine, oluk gibi para
akmlmasma, ustelik bu pararun haziden degil vergiden odo11csine ~

caminin kubbesi

Ayasofya'mnkini gecmemisti.t'(s.l l S)
belirten yazar, buna

Bazi kaynaklarm mimann padisahtan davact

belirtiyordu bazi

inanmamaktadir. "Mimar Yusuf Sinan'm padisahtan
kaynaklar, daha dogrusu efsaneler. Guzel bir sey e

Koskoca Fatih'i bas miman

mahkemeye veiyor, verebiliyor...Ne gtlzel! Arna gercek '""'"-~'-'"'i'

degil. olamaz . Mimar
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Yusuf Sinan'm karanhk bir zindanda iskenceyle oldiiriildugiinii biliyorum, Tum guvenilir
kaynaklar da dogruluyor bwm."(s.120-121)

Mahmut Pasa:
Fatih'in bas veziri olan bu tarihi sahsm Sehzade Mustafa'yi oldurtmesi ve idam edilisi
anlatihr romanda, Mahmut'un sehzadeyi oldnrtmesinin nedeni, sehzadenin kansi ile iliskiye
girmesinden §ilphelenmesidir. Mahmut Sehzadeyi bir dilsize oldflrtmil§, dilsizi bir baska
adamma, dilsizin katilini ise yine bir baska adamtna oldurtmustur.
Basvezir Mahmut P~ sehzadeyi oldflrttiigiinil hicbir zaman kabul etmemistir. Yazar
bunun nedenini ise ~yle aeiklar. " ... Etmiyordu ki olaydan yillar sonra padisahm kertdisinden
ne diye 5y aldigmi kimse bilmesin. Zindana atihp nice iskenceden sonra katledilisindeki giz
perdesi hie aralanmasm, Oliirhiinii izleyen yillarda halk arastnda yaygmlasan.onu neredeyse
evliya katma yiikselten efsaneler hep boyle siirilp gitsin ynzyillar boyunca."(s.222)

Zaganos:
Bu sahis Fatih'in devsirme olan sadrazamidir. Vakka icerisinde Candarh Halil'e karsi
olarak istanbul'un fethini savunur. Fetih icin Fatih'e; .Hach ordulannm iki kez boylannm
olyillerini aldiklanm.kiliseler arasmda hala birligin saglanamadigmr, Papa ve Venedik'in
gerekli yardmu BiZans'a ulastirmada gucluk cekecegini, Macarlarla yapilan antlasmanm
durumu kolaylasurdiguu soyler.

Sehzade Mustafa:
Bu sahrs Fatih Sultan Mehmet'in oldiiriilen buyuk ogludur.
Yazara gore sehzade Mustafa bir gece hamamda halvetteyken Mahmut Pasa'nm adami
ohm bir dilsiz tarafmdan oldiiriilmii$fu. Yazar sehzade icin §U yorumda bulunur: "Zavalli
Sehzade Mustafa ne kadar da zeki ve yakisikhydi. Taht onun hakkiydi elbet, Mehmet'in
bilyiik oglu oldugu icin degil istanbul fatihinin yerini, ancak onun gibi kararh, gozii pek ve
bilgili bir sehzade doldurabilecegi icin. Arna cok pek cok seviyordu kadmlan, Babasmm
aksine gene kadtnlardan hoslanrmyerdu. Varsada yoksa da Kafkas kadmlari."(s.222)
Sehzade Mustafa'nm oldiiriilil§il padisah babasma, Nigde yakmlarmda bir gece
halvetteyken kendi eceli ile oldiigii haber verilir. Gercekte ise 9ldiirillii§ nedeni Mahmut
Pasa'mn Cerkez guzeli olan kansi Gillbahar'la iliskiye girmesidir.
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Dervis:
Bu sahis, Fatih Sultan Mehmet'in sehzadeyken gordugu ruyayi yorumlatngi kisidir,
" (Fatih) uyandigmda babasmm dtls yorumculanru saraya cagutmaktansa nicedir
Edirne ulemasmi birbirine katan, yaptig; atesli konusmalarla yalmca Musluman halki degil,
Hnstiyanlarla Musevileri de cezbeden o garip dervisi huzuruna getirmelerini buyurmus,
gordugii du~ yorumlamasim ondan istemisti. Hurufi cekik.kumaz gozleriyle giiliimseyerek
~

.

"sehzadem" demisti, "yoruma ne gerek! Peygamberimiz ...sana Konstantiniye'yi ahp Islam'm
sancagmi kafirlerin kentinin en yuksek ucuna dikecegini vaat etmisler." Dervise bir kese alnn
vermelerini soylemis ama o garip ihtiyar geldigi, usulca.cikip gitmisti saraydan,"( s.15)
Simavna Kadisioglu Seyh Bedreddin'in yoluna bas koydugunu soylemekten
cekinmeyen bu yurekli dervis, daha sonra muftnnun fetfasryla s1g1nd1g1 saraydan Molla
Fahreddin ile adamlan tarafindan yakilmak suretiyle olduriilmii~tilr.

Miiderrislerin Ba§1:
Bu sahis Fatih' e ancak bir smavdan geetikten sonra medresede bir oda verilebilecegini
soyleyen sahistir.
" +-

Sultamm dedi muderrislerin ~1, kellemi iste ama bir oda isteme benden. Sana

~ukarn borcluyuz. Bu bilim yuvasmi armagan ettin bize ama ne miiderrisim ne de molla. Sana
burda oda veremeyiz,
Ne yapmam gerek? diye sordu yalruzca. Bir oda istiyorum. Nasti olursa olsun,
ama benim olsun, ben Sultan Mehmet'im,
Sultan Mehmet'e degil de Molla Mehmet'e bir oda verebiliriz dilersen, Arna
smavdan gecmen gerek."(s.95)

Y akup Pasa:
Fatih'in doktoru olan bu sahis roman icinde Fatih'i zehirleyerek ol,dilren kisi olarak
gecer. Yazar onu ~oyle takdim eder. "Ve iste huzurlanmzda padisahin en gnvendigi adam
Hekim Yakup Pasa! Nam-t diger Jacobo, saraym bas hekimi, Kim bilir kae kez sifa vermis
Sultan'a, onun nice 5staltklarm pencesinden kurtarrms, Arna bir suredir, Venediklilerin
kendisine onerdikleri cil cil duka altmlannm panltisma dayanamadigindan azar azar
zebirlemekte pad~aht."(s.227)
Fatih oldukten ve yeniceriler ~sIZ kaldiklanru ogrendikten sonra Yakup Pasa'yrda
sue ortaklan gibi oldurmuslerdir.
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Dilsiz:
·-i emir ile Sehzade Mustafa'yi

Mahmut P
olduren sahisnr. 0 ca

hamamda bogmak suretiyle

Mahmut Pasa'nm bir baska adama tarafmdan oldnrulmustur.

90ID'3

Ctice:
Bu sahrs ~:zlliie· Mustafa'run katilinin Dilsiz oldugunu bilen
Ciice'ye Sehzade ~f::::s:ri,'"J) oJdfuii§ilnii cenazeyi

tek kisidir, Dilsiz,

Konya Sarayr'na goturen arabada el kol

harketleriyle awaw, :,, ,,._

Tursun Bey:
Bu sahsm

saraym icoglam clan Selim'Ie karsihkh konusmasi yer alrr.

m..~

Selim, gemilerin

Laadan indiklerini gortmce Tursun Bey'den hadise hakkmda bilgi

almaya cahsir. T
yazmakta

,;n-u"M=-hr.

lstanbul'un

fethi sirasmda da

"in fetihlerini koymakla,

oldugu

onun

kahramanhklanru o,"Ild:ir: ~ur.
yazdiklanndan

Tursun Bey ~
"Padisahm askeri is
calistirmakta idiler.

._..,ru•"P4 __.
~1

bir

r,

I>«

Allah icin ve beyleri
Ebul Feth ise fethin •

TI I I 11

-

· · e de yiiksek sesle okur:
gun kale kapismda kihclar

~"ID"l•i)"ekavusmanm yakmlasmasi

ile sohbet ve temasada ·
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