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ONSOZ
Saym Bolum Baskamm Do9. Dr. Bi.ilent YORULMAZ hocamdan almis
oldugum bu bitirme cahsmasmda ben, son donemin popi.iler yazarlarmdan olan Orhan
Pamuk' un " Benim Adim K1rm1Z1 " adh romanma <lair tipoloji cahsmasmi
gerceklestirdim,
Bitirme cahsmasmi gerceklestirirken; azami gayret, dikkat ve titizlige onem
verdim. Cahsmadaki plamm sirasiyla; okuma, ozetleme, tasnifleme ve yorumlama
seklinde idi.
Gerceklestirmis oldugum bu mezuniyet calismasmda bana her asamada yardunci
olan, karsilasugun guclukleri verdigi fikirlerle asmami saglayan saym bolum baskamm
Do9. Dr. Bi.ilent YORULMAZ hocama buradan stikranlanmr sunmayi bir bore bilirim.
Aynca yine bu cahsmayi meydana getirmemde bana bi.iyi.ik yardimlan olan,
Gazi Universitesi ogrencisi saym Cigdem ULKER' e de tesekkurlerimi sunanm ...
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GiRi~
Ben, mezuniyet cahsmamm konusu olan " Benim Adim Kirrruzi ", adh romam 3
sene once ilk kez okudugumda 90k begenmistim, Saym hocam Do9. Dr. Bulent
YORULMAZ' da hos bir silrprizle bu eseri bana mezuniyet cahsmasi icin verdi.
Tipoloji sahasmda incelemeye tabii tuttugum bu cahsmamm hazirhk asamasmda
eseri 6 ay once bir kere daha okudum ve bu okumamda genis kapsamh bir ozet
cikardim. 3. defa okumamda ise bu genis ozetin tipoloji cahsmasma dair tasnifimi
gerceklestirdim. Boylelikle esas metin icin kullanacagim taslagi olusturdum,
Cahsmamda; sahislann smiflandmlmast, yorumlu bilgi kismmm olusturulmasi,
kahramanlarm dusunsel ve duygusal boyutlannm cahsmaya yansitrlmasi, iceriginin
sisteminin saglanmasi adma birtakim guclukler yasadim. Anca bu asamada Do9. Dr.
Blllent YORULMAZ hocamm yardunlanru gordlim.
Eser, son zaman romanlarmdan oldugu icin romanla ilgili kaynaklara rahat
ulastim.
Cahsmamda
oncelikle
kahramanlarla
ilgili tamamen
kisisel
degerlendirmelerim var. Bunlarm altmda ise bu yorumlara dair eserden almtilar (
numaralan belirtilerek) mevcuttur. Kara ile Sekure' nin askmi on planda,
nakkashanesindeki karmasayi fonda tuttugum bu cahsmamda sahis kadrosunu
gruba ayirarak inceledim.

olan
sayfa
saray
4 alt
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BENiM ADIM KIRMIZI
Sahis Kadrosu
A) Asli Kadro
1-) Kara:
•!• Kara, Sekure'ye olan askindan dolayi bir sevda vurgunu yemis yagiz bir genctir.
istanbul' dan 12 yil once, 24 yasmdayken aynhp, Dogu' da (Acem ulkelerinde)
katiplikler, pasa hizmetleri yapar. istanbul'dan aynhrken teyzesinin kizi Sekure'ye asiktir.
Ancak onun ytlzilnii 6 yil sonra unutur. 8. yilmda ise daha baska bir yuz belirir
kafasmda.(s.13)
•!• Kara'mn mahalleye geri donusu ve orada degisenler ...
Baba tarafmdan akrabalarmm birisinin oturdugu evlerden birini kiralayip mahalleye
yerlesir. Evin sahibesi olan kadm, onu Safevi savaslannda olen ogluna benzetir. Sevgilisinin
oturdugu evde artik baskalan oturuyordu. Sevgilisinin annesi olan teyzesi olmus, enistesi ile
kizi oradan tasmmislardi. ( s.14)
•!• Eniste'nin Kara'yi geri cagirma sebebi
Enistesi padisah icin gizli bir kitap hazirladigindan dolayi onu Tebriz'den mektupla
geri cagirtrmsti. Kara'nm Tebriz'de; Osmanh padisahlan, valiler, istanbul'daki ricacilar icin
kitap hazirlattrgmi enistesi isitmisti. Tebriz'de; kitap siparis eden ricacilardan pesin para ahp,
savaslardan ve Osmanh askerinden sikayetci nakkaslardan ve hattatlardan hala sehri terkedip
Kazvin'e ve diger Acem sehirlerine gitmemis olanlan bulmak, parasizhk ve ilgisizlikten
sikayetci bu buyuk ustatlara sayfalan yazdirtip, naksettirip, ciltlettirip kitabi istanbul'a
yollamak isini yapiyordu Kara. ( s.15)
•!• Kara'nm sevdigi kiz olan Sekure'nin baskasiyla evlenmesi
Kara'nm istanbul'u terk etmesinden 3 yil sonra Sekure'nin bir sipahi ile evlendigini,
bu, akh bir karts havada savascmm kizima iki oglan cocuk dogurttuktan sonra sefere 91k1p bir
daha donmedigini ve 4 yildir ondan kimsenin haber dahi almadigmi simdi Kara
bilmektedir.(s.33)
•!• Kara'nm kendisi icin surgun tabir ettigi istanbul'dan uzaklarda gecen hayatmda
hayalleri, dustmceleri, istekleri ...
"Cocugunu ilk gordugumde yillardir Sekure'nin yuzunun nesini yanhs hanrladigmn
hemen anladim. Orhan'm ytlzti gibi Sekure'ninki de inceydi, cenesi de hanrladigimdan daha
uzundu. Bu yuzden sevgilimin agzi yillar boyunca dusundugumden daha kucuk ve dar
olmaliydi. 12 yil boyunca o sehir senin bu sehir benim gezerken hayalimde Sekure'nin agzim
istekle genisletmis, dudaklanm daha derli toplu ama isi ve parlak bir visne gibi daha etli ve
dayamlmaz hayal etmistim." (s.41)
"Gencligimde hayati ve dunyayi iyimserlikle benimsememe yol actig; icin Sekure'ye
ve ona olan askima cok sey borclu oldugumu ask surgunlugu cektigim yillarda cok
dusunmusumdur. Bir cocuk safhgiyla askima karsilik alacagimdan kuskum olmadigi icin asm
iyimserdirn ve dunyayi da iyimserlikle kabul edip iyi bir yer olarak goruyordum. Kitaplan,
Eniste'min o zamanlar bana "oku" dedigi seyleri, medresede ogretilenleri, naksi ve
resmetmeyi, iste bu iyimserlikle benimseyerek sevdim. Buz gibi gecelerde han odalarmda

ocagm sonen aleviyle birlikte yok olup gitmek istegi, bes para etmez herifin tekiyim fikri
Sekure'den bana mirastir." (s.42-43)

•!• Eniste'nin kitabmm hazirlanmasmda yardimci olmak amaciyla Eniste, Sekure ve
cocuklanmn yasadigi eve girip cikmaya baslayan Kara, Sekure'den askina davetkar bir
mektup ahr.
"Sekure'nin mektubunu buttin gece yeniden okudum. Gece vakti bir ara evlilik
duslerine kaptirdim kendimi. Hayalimde askimdan hie suphe yoktu, askimm karsihk
gordugunden de." (s.64)
•!• Kara'mn cevabi mektubu ve mektubun Sekure'ye ulastmlmasi
"Oturdum, samdanm isigmda Sekure'ye bir cevap mektubu yazdim." (s.65)
"Yahudi mahallesine girmeden, mektubumu Sekure'ye ulastiracak olan Ester'e bir
cocukla haber saldim, oglen namazmdan once bulusmak icin yer soyledim." (s.66)

•!• Kara'nm nakkashaneye gidisi ve orada Basnakkas Ustat Osman ile olan sohbeti.
"Ayasofya'nm arkasmdaki -enistemin soyledigi- nakkashaneye gittim. Hemen kenarda
bir pistahtanm basmda 15 yil sonra ilk defa gordugum Basnakkas Ustat Osman, bir golgeden
daha 90k bir hortlakrms gibi geldi bana. Uzerinin benlerle kaplanrms oldugunu gordugum
elini optum, kendimi hatirlattim." (s.67)

•!• Kara'nm Sekure ile olan iliskisine <lair kaygilan,
"Babasi Sekure ile birbirimize yolladigirmz mektuplardan ne kadar haberdardi?
Sekure'nin mektubundaki babasmdan 90k korkan o urkek kiz edasma baksaydim, aralarmda
benimle ilgili hicbir sozun bile gecmedigi sonucunu cikarmam gerekecekti ama durumun
boyle olmadigmi seziyordum. Bohcaci Ester'in bakislanndaki
kumazhk, Sekure'nin
pencerede belirisindeki sihir, Eniste'nin beni nakkaslanna yollayismdaki kararhhk ve beni bu
sabah cagmrken onda hissettigim caresizlik beni huzursuz ediyordu." (s.125)

•!• Eniste'nin Kara'dan kitap ile ilgili istegi
"Enistemin benden bekledigi sey bu yan Venedik, yan Acem tarzmda resimlere bakip,
onlara uygun bir hikayeyi karsismdaki sayfaya yazivermekti. Sekure'yi elde edebilmek icin
u hikayeleri mutlaka yazmam gerekiyordu." (s.140)

•!• Kara'nm fiziksel gorunumu
Kara; uzun boylu, ince ve yakisikhdir. Genis bir alm, badem gibi gozleri, guclu
ruvvetli, zarif bir bumu vardir. Cocuklugunda oldugu gibi elleri ince uzun, parmaklan
hareketli ve krvrakti, Ayaga kalktigmda smm gibidir, dimdik, omuzlan hafifce genis ama
ink hamah gibi 90k genis de degildir. (s.160)

•!• Nakkaslar arasmda ktifre tabi oldugu
hazirlatan Eniste oldurulur. Kocasi savasta oldugu
sanamayan Sekure, Kara'nm buldugu Safii olan
Kara ile Sekure boylece evlenmeye karar verirler.
"Gelin alayi olmaz, son anda 3-5 komsu
Eniste'nin son isteginin bu oldugunu soylersiniz,
olacak." (s.229)

gerekcesiyle elestiriye ugrayan kitabi
icin ve geri donmediginden dolayi ondan
kadi naibi sayesinde kocasmdan bosamr.
cagmrsiruz o kadar. Onlan cagmrken,
Bu, mutlu degil, gozu yash bir dugtm
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•!• Eniste'nin olumu sonrasi Kara
"Haykmslarla butun mahalleye ilan edilen Eniste'nin olumu, benim gozumde, o ana
kadar hissettigimden 90k daha feci ve elim bir aciya donustu. ister hakiki, ister sahte olsun,
kanmm aglamasi da iclendiriyordu beni. Ben de hie; beklemedigim bir sekilde aglamaya
basladim. Gercekten kederimden mi aghyordum, yoksa Enistemin olumunden sorumlu
tutulmaktan korktugum icin mi aghyormus gibi yapiyordum, bilmiyorum." (s.256)
•!• Eniste'nin oldurulmesinin saraya Kara tarafmdan bildirilmesi
"Padisahmuz, Enisteme siparis ettikleri ve uzerinde ihtimamla durduklan bu kitabm
yanda kaldigiru Hazinedarbasi'na soyledim. Enistemin kitabmdan resimler gosterdim ona.
Resimlerin bu tuhafhgi ve ahsilmarms carpiciligmdan aklmm kanstigim gorunce, Enistemin
adiru, lakabnu, isini soyledim, bu resimler yuzunden oldugunu ekledim." (s.260)
•!• Eniste'yi oldurenin saray tarafmdan bulunmasi cahsmalan
"Saray'dan gelen bir kapi oglam vasitasiyla Saray'a cagnldim, Saray'a gittigimde
karsimda Bostancibasi'yla kel kafah Hirvat iskencecileri gordum. Uzerimdeki elbiselerden
soyar gibi beni alemden soyuyorlardi, Cellatlardan biri uzerime oturdu, dizleriyle omuzlanma
bastirdi, Otekisi kafamm iki yanma bir kafes gecirdi ve mandallanm agir agrr cevirmeye
basladi. Kafes degil bir mengene kafarm iki yandan sikrnaya basladi."
Sordular: "Eniste'yi sen mi oldurdtm?"
Bir nefes aldim: "Hayir."
Mandah yine cevirmeye basladi, Yine sordular: "Sen mi?"
Ben ise: "Hayir. Kim? Bilmiyorum!" dedim.
"Birden biraktilar beni. Kafami mengenin kafesinden cikardilar." (s.220)
•!• Sekure'nin Kara'ya, o sarayda iken gonderdigi mektupta cikan sey...
"Sekure bana ben sarayda iken bir mektup gonderdi. Zarif Efendi 'nin -kendisine daha
once hie cizdirilmemesine ragmen- olmeden once cebinden cikan bir at resmini bulan kansi
Kalbiye'den Ester aracihgiyla aldigim ve kendisine belki yardimci olur gerekcesiyle
yolladigim belirtir mektubunda." (s.304)
"Mtirekkebi iyice dagilnus bicimlerin eski ustatlar tarzmda el ahstirmak icin bir
hamlede cizilmis atlar oldugunu hemen gordum." (s.304)
•!• Kara'nm Ustat Osman hakkmda dusundukleri
"Evine vardigimda, bir hafta icinde Ustat Osman'm, yavas yavas kafada rahmetli
Eniste'min yerini aldigim hissettim. Daha aksiydi, daha uzakti bana ama kitap naksetmeye
olan inaner daha derindi. Buyuk ustat yillarca nakkaslar arasmda korku, hayranhk · ve ask
nlzgarlan estirmis birinden cok, kendi halinde bir ihtiyar dervise benziyordu." (s.339)
•!• Hazine-i Enderun'da bulunan binlerce resimli kitaba bakarak, Sekure'nin mektupla
beraber yolladigi at resminin benzerini bulmak ve bu sayede katili ortaya cikarmak amaciyla
Bosnakbas Osman, Kara ve kitaplardan sorumlu Cezmi Aga 90k ugrastilar.
"Surekli artan bir huzursuzluk icinde odalar arasmda sabirsizlikla yurudum.
Hazine'deki kitaplardan yeterli bilgi edinemeyecegimizi, zamammizm yetmeyecegini telasla
-~diim. Ustat Osman'm dikkatini yeterince bu ise vermedigini sezdigim icin,
Hazinedarbasi'na endiselerimi anlattim." (s.371)
•!• Kara'nm resimleri incelerken Sekure'ye olan hasretligi
"Buyuk ustadim, efendim, benim hep bakmak istedigim sey canammm narin yuzudur,
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Onunla evleneli 3 gun oldu. 12 yil onu ozlemle dusundum. Sirin'in resmine bakarak Hiisrev'e
asik oldugu meclis bana hep onu hatirlatir." (s.373)

•!• Zarif (oldurulen nakkas) Efendi'nin

ustunden cikan ve Sekure'nin onun kansi
Kalbiye'den alip Kara'ya ulastirdigi at resmindeki farkhligm burunda oldugunu Ustat Osman
ile Kara anladilar. -Ostat Osman, Kara'ya bu resmin Zeytin'in uslubuna uygun oldugundan bu
resmi onun cizdigini ancak Eniste ve nakkas Zarif Efendi'yi Leylek'in oldurmus olacagim
soyler.
"Atm burun deligindeki sirn ogrendik." (s.384)

•!• Kara'nm Hazine-i Enderun' dan eve donusu
"A vlu kapisuu actim. Kapmm gicirtismdan mi, kuyunun kovasmdan su icen sercenin
gamsizhgmdan rm, evin karanhk halinden mi bilmiyorum ama 12 yildir yapayalmz yasayan
bir adamm kurt sezgisiyle evde kimse olmadiguu anladim." (s.386)

•!• B0h9ac1 Ester'den Sekure ve cocuklanmn yalmz kalma korkusunda Sekure'nin eski
kocasmm yani Sevket ve Orhan'm baba evine geri donduklerini Kara ogrenir. Etrafma
arkadaslanm toplar ve evi baskma ugranr. lceriye de Ester'i yollayarak eve geri donmelerini
soyler. Sekure bunu kabul eder.
"Ara sokaklardan gider ve evimize geri doneriz." (s.400)
•!• Kara, Kelebek'in (kitabi hazirlayan arkadaslardan) evine gider
"Senin evine gidecegiz. Aramak istiyorum orayi, lcim rahat etsin diye." Kelebek ise
ona evinin zaten arandignu soyler. (s.407)
"Enistemin hazirlattigi kitabm bir son resmi varnus. Onu olduren o son resmi calnus,
0 resmin cercevesi ve tezbihini Zarif Efendi yapiyordu." Kelebek ona Zarif'i kendisinin
oldurmedigini soyler. (s.409)

•!• Daha sonra Kara ve Kelebek birlikte Leylek'in evine giderler
"Ustat Osman'm bir ipucu olarak bu atlan Zeytin'e bagladignu ama hirslanndan emin
dugu icin Leylek'ten en 90k suphelendigini gozlerimin icine baka baka soyledim. Leylek ise
endisinin nakkashanenin en yetenekli nakkasi olmasmdan dolayi bunlarm bir komplo
ugunu ve katilin Zeytin olduguna inandigim onlara soyler. (s.423)

•!• Kara, Kelebek ve Leylek ii9ii birlikte diger nakkas Zeytin'e giderler. Kendisinin
ubu olmadiguu soyleyen Zeytin suclamalan kabul etmez.
"Enistemi olduren melunun caldigr son resmi biz tekkede arayacagiz. Sen o resmi
=orm~ muydun?" Tekkenin her yerini aradilar. Hatta onun gosterdigi yere de baktilar ama
eksik olan o son resmi tekkede bulamadilar. (s.432)
--1

•!• Kara ile katil arasmda ufak caph bir bogusma gecer. Katil, elindeki hanceri Kara'nm
uzuna saplar. Ve onlann arasmdan kacar. Yarah bir halde eve gelen Kara, olaylar hakkmda
~ • .::Ore ile konusur.
"Ondan korkma artik, Acem V elican Efendi katilmis"
Sekure; onun Zeytin oldugunu soyler ve oldurtip oldurmedigini sorar.
"Kadirga'dan kalkan gemiyle Hindistan'a kacti." (s.463)
Aslmda Zeytin'i elinde Eniste'nin hanceriyle goren Sekure'nin kaym olan Hasan kizil
yla Zeytin'i oldurmustur.
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•!• Kara'nm sonraki gunleri
Omuzundaki ve boynundaki yaradan dolayi (hancer yarasi) kendisini sakat gibi
· seden Kara hie mutlu olamadi. Kara'mn nakis ve resim hevesi Padisahmuz 4 yil sonra
-Hince tahta gecen Sultan Mehmet'in bu islere sirtmi donmesiyle birlikte gosterisle kutlanan
ir zevkten, kapah kapilar arasmda tek basma yasanan bir sirra donustu, (s.467)

2-) Sekiire :

•!• Bundan 12 sene evvel Sekure'ye ilan-1 ask edip de karsihk alamaymca terk-i diyar
eden Kara, Enistesi'nin kitabmm bitirilmesine yarduncr olmak maksadiyla Sekure, cocuklan
·e Eniste'nin yasadigi eve yeniden girip cikmaya baslamasi uzerine Sekure, Kara'ya bir
mektup yollar. Bu mektubunda Sekure, Kara'mn kendisine karsi olan askma rest ceker,
"Kara Efendi, babamla olan yakinhgma dayanarak evime geliyorsun. Arna zannetme
· benden herhangi bir isaret alacaksm. Sen gittiginden beri 90k sey oldu. Evlendim, aslan
_ibi iki cocugum var. Bir tanesi Orhan, demin iceri girmis de gormussun, Ben 4 yildir kocami
kliyorum ve ihtiyar bir baba ile kimsesiz, caresiz, giicsuz hissedebilirim, bir erkegin gucune
'e koruyuculuguna ihtiyacim olabilir, ama kimse bu durumumdan yararlanabilecegini
sanmasm. Bu yuzden lutfen bir daha kapirruzi calma. Bir kere zaten mahcup etmistin ve o
zaman benim, babamm gozunde kendimi temize cikarmam icin ne kadar cile cekmem
gerekmisti! Ayagm evimizden kesilsin en iyisi budur." (s.47)
•!• Sekure'nin, Kara ile olan mazideki yakmlasmalanna dair birkac sozu ...
"Umutsuz ask umutsuz oldugunu anlar, kural tammaz gonul dunyanm kac bucak
ugunu kavrar da boyle zamanlarda makul insanlar kibarca -bizi birbirimize uygun
dilar- diyerek kisa keserler ya hakh olarak. Oyleydi iste. Annemin birkac kere; -bari
ugun kalbini kirmaym- dedigini hanrlatayim. Annemin cocuk dedigi Kara 24, ben ise
un yar1 yasmdaydim, Babam, Kara'nm ask ilamm kustahca buldugu icin annemin ricasmi
yerine getirmemis de olabilir. istanbul' dan gittigi haberini aldigirmzda Kara'yi
--'--utiin unutmadiysak bile gonlumuzden tamamen cikartmistik." (s.51-53)

•!• Sekure hala 90k guzel bir kadmdir ve bu durumun kendisi de farkmdadir.
"Biliyor musunuz, hisim akrabalan, hamamda gordugum kadmlar, beni goren herkes
_ . yasinda, iki cocuklu geckin bir kadm degil de 16 yasmda bir gene kiz gibi oldugumu
-~ylerler ki bence de oyledir." (s.54)

•!• Sekure'nin sipahi ile olan evliligi ve babasmm bu evliligin olusumuna karsi cikmasi.
"Babam beni 90k sever. Benden once 3 oglu olmus ama Allah onlarm camru teker
teker alrms da ben kiza dokunmamis. Babam tlzerime titrer ama onun sectigi bir adamla
evlenmedim ben; kendi gorup begendigim bir sipahiye vardim, Babamm yoksul bir savasci
Iiye once istemedigi ve ben kendimi oldururum dedigim icin beni vermeye razi oldugu bu
_ savastan savasa kahramanca kosarak en buyuk yigitlikleri yaparak on bin akcelik bir
sahibi oldu ki herkes bizi kiskarurdi." (s.55)

•!• Bir gun bir savasa katihp da Sekure'nin kocasi geri donmeyince Sekure'nin hayati
girer ve sorunlar icersinde bogulmaya baslar.
"Hasan ve kaympederim, ev islerini goren cariye kizi, kiraya verememekten
~1uwuan bir kis, onu alelacele esir pazarma goturup sattilar. Benden, onun gordugu mutfak
islerini gormemi istediler. Ben bu isleri gorecek kadm rmyim, demedim, yuregime tas basip
sini yaptim. Arna artik geceleri odasma alacak bir cariyesi olmayan kaymbiraderim Hasan,
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•!• Sekure, babasmm oldurulmesini Kara'ya -biraz sinirle kansik- bildirir. Kendisinin
oldurulecegini dusunmeye baslayan Sekure, Kara'ya evlenmeleri icin neler yapmasi
gerektigini anlatir.
"Sevin, sevinmek gelirse icinden eger. Artik aramizda babamm itirazlarma, karsi
ctkmalanna, kuskulanna yer yok. Dun gece sen beni burada serefsizce sikistirmaya cahsirken,
· · i, iblisin teki, bos evimize girmis ve babami oldurmus." ( s.219)
"Gtmduz Uskudar kadismm Safii olan naibinden bosanma karanrm cikanr, aksam da
· hoca ile evlenmemizi saglarsan geceyi kocam olarak bizim evde gecirir ve bizi de
-'dilrillme korkusundan kurtanrsm." (s.222)
•!• Eniste'nin cenazesinin defninden bir muddet soma Sekure ile Kara oldukca sade bir
-,renle evlenirler. Ertesi gun Eniste'nin olduruldugunu saraya bildirmek icin giden Kara'ya
cinayetten sorumlu olup olmadigim anlamak uzere iskence edilir. Sucsuz oldugu anlasilmca
Kara serbest birakihr. Nakkaslardan Zarif Efendi ve Eniste'yi oldureni bulmasi icin Ustat
Osman ile birlikte saray tarafmdan gorevlendirilir. lskenceden sonraki gun eve donen Kara'ya
,1 Sekure biraz sitemkar ve biraz da tehditkar konusur.
"Kara, beni ne kadar sevdigini, issiz kervansaraylarda, ciplak daglarda, karh gecelerde
beni dusundugunu, uzun uzun anlatti, Bunlan soylemeseydi cocuklan uyandmr, eski
cocamm evine geri donerdim." (s.335)
"Bizi kiiciimsiiyorsun," dedim Kara'ya. "Benle evlendikten soma kibirli oldun. Kocam
edigi icin zaten aciyordun, simdi babam olduruldugu icin de aciyorsun bize."
Kara ise bunun hicbir sekilde boyle olmadigim soyler. (s.337)

•!• Oldurulen nakkas Zarif Efendi'nin

cebinden cikan at resmini kansi Kalbiye
vasnasiyla ele geciren Sekure, katilin bulunmasma yardimci olur umidiyle bunu kocasi
'ya ulastmr; Kara da Osman ile birlikte Padisah Kanuni'nin de iznini alarak
Enderun'daki kitaplarm bulundugu bolumde inceleme yaparlar. Kara orada 2 gece gecirir ama
- -'.ugtinde Sekure ve cocuklan evde bulamaz. Cunku oldurulmekten korkan ve kaym
'm -kocan geri geldi- yalanma inanan Sekure kaympederinin evine donmustur. Bunun
· e Kara arkadaslanru toplayarak eve baskm verir. Ve Sekure ile cocuklan zorla geri ahr.
arada Kara, katili bulur ...
"Kara'run bizi saklanahm diye yolladigi uzak akrabasmm evinde geceyi uykusuzlukla
_ .irdim. Kapi vuruldu, kapiyi actim. Gelen Kara'ydi: Yuzn dovusmekten sismis, mosmor
.~
Burnu parcalanmisti, kanlar icindeydi, Omuzundan boynuna kadar kocaman bir yara
. Gomleginin ustu, her yeri kandan kipkirrmzr kesilmisti." (s.462)
Sekure : "Gir iceri" dedim Kara'ya
Kara : "Cocuklan cagir, eve donuyoruz"
Sekure : "Senin eve donecek halin yok"
Kara : "Ondan korkma artik, Acem Velican Efendi'yrnis."
Sekure : "Zeytin ... Oldiirdun mil o zavalhyi?"
Kara : "Kadirga'dan kalkan gemiyle Hindistan'a kacti'' (s.463)

•!• Kara, Sekure ve cocuklar eve donerler,
"Bizler, ben ve cocuklanm mutlu olduk ... " (s.468)
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B) Tali Kadro
3-) Ba~nakba~ Ustat Osman:
•!• Nakkashk isinin eski kalitesini kaybettigini dustmen Ustat Osman 90k i.izi.ili.ir.
"Artik bast oldugum Padisahirmzm nakkashanesinde eskisi gibi harika seyler
. .• ilarruyor, Islerin daha da kotuye gidecegini goruyorum. Her sey ti.ikenecek, bitecek. Butun
-mriimi.izi.i bu ise askla vermemize ragmen, Herath eski i.istatlarm gi.izelliklerine burada 90k
seyrek erisebildigimizi de aciyla hissediyorum." (s.270)

•!• Oldurulen

nakkas Zarif Efendi ve kitabm hazirlayicisi Eniste'nin katilinin
unmasi amaciyla ipucu yakalamak i.izere Kara ile -Ostat Osman Padisah Kanuni'nin
yruguyla Enderun'daki kitaplar arasmda arastirma yaparlar. Burada -Ostat Osman'm i.isluba
· gorusleri.
"Frenkleri taklitle Cinli buyuk nakkaslar dahil herkesin i.islup diye sormaya basladigi
-~- bu mu?" (s.308)

•!• Ustat Osman'm katilin yakalanmasi icin Padisah Kanuni'ye ilettigi fikri.
"Eger ustat nakkaslanrn hicbir hikaye dusunmeden bos bir sayfaya hizla bir at resmi
cizerlerse, belki bu kalem surcmesini kimin yaptigim anlayabiliriz. Padisahim hemen bunun
· , u gece bir yansma yaptirmayt buyurdugunuz duyurulursa: Gece nakkaslanrnzm hizla bir
resmi cizmeleri istense ... " (s.312)

•!• Sozkonusu olan cinayette ipucu olarak gorulen resimdeki doru atm bumunda
_5rii.len kusurdan hareket ederek -Ostat Osman'm bu durum hakkmda yaptigi degerlendirme
"Padisahim bu doru atm burnunda gordugumuz gizli imza, bana kahrsa anlamsiz ve
~J...I..IQ
bir nakkas kusuru degil de, koku ta eskilere, baska resim, baska usullere, baska
Iara ve belki de baska atlara giden bir seydir. i9 hazinenizde, kilit i.izerine kilit
arda, demir sandiklarda, dolaplarda sakladigmiz yi.izlerce yilhk kitaplarm harika
~
kanstmrsak, bugi.in hata diye gordugumuz seyin, belki bir usul oldugunu gorecegiz
u 3 nakkastan birinin kalemine baglayacagiz." (s.341)

•!• Ustat Osman'm yine i.isluba dair derin gorusleri,
"Bazen bir kusun kanadi, yapragm agaca tutunusu, sacagm kenarmm krvnhsi, bir
havada durusu, bir kadmm gi.ili.i~i.i ustadan ciraga, kusaklar boyunca gosterilerek,
ilerek, ezberlenerek asirlarca saklamr. Ustat nakkas, kendi i.istadmdan ogrendigi ve bir
olduguna inandigi icin degismezligine Kur'an-1 Kerim'in degismezligine inandigi gibi
-~
inarup Kur'an-1 Kerim ezberler gibi hafizasma naksettigi bu aynntryi hie unutmaz.
unutmamasi, usta nakkasm bu aynntiyi hep kullanacagi anlamma hie gelmez. Nakkasm
goz nuru doktugu nakkashanenin, yanmda resmettigi huysuz ustanm ahskanhklan,
· zevki ve padisahm keyifleri, bazen nakkasm bu aynntiyi resmetmesine izin vermez de
kanadiru, ya da bir kadmm gulusunu ruhunun derinliklerine sindigi gibi naksetmez
-~iik ustat, o ara cahstigi nakkashanenin ahskanhklan icersinde, herkesin yaptigi bir
~
ciziverir." (s.349)
~ULW..l

Ustat Osman, Hazine-i Enderun'da eski kitaplar arasmda inceleme
'ya eski nakkas i.istatlarmca buyuk bir onur kabul edilen korluk halini anlatir.
'Eski ustatlar, butun hayatlanm verdikleri hi.inerlerini, renklerini ve
Oreg].$tirmeyi bi.iyi.ik bir vicdan meselesi yaparlar. Simdikiler gibi alemi bir gun
oteki gun Bati'daki hukumdann gor dedigi gormeyi serefsizlik sayiyorlardi."

yaparken
usullerini
Dogu'daki
(s.372)
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"Galiplerin usullerini almaya, nakkaslanm taklide zorlanan eski buyuk ustatlar,
flerini korumak icin kendilerini sonunda kor edecek isi igneyle kahramanca yaptiktan
soma, Allah'm saf karanligi gozlerine bir odul gibi inmeden once, onlerine koyduklan bir
··
sayfaya saatlerce, bazen gtmlerce hie durmadan bakarlardi. Baslanm hie
dmnamacasma saatlerce baktiklan icin bazen gozlerinden damlayan kan darnlalanyla
elenen bu resmin alemi ve manasi, kahraman ustatlann yavas yavas gozleri de
klasarak kor olmaya dogru gittigi icin tath bir yumusakhk icersinde, kendi icinde
. asadiklan kotulugun yerini ahrdi! Ne mutluluk! Ben, Herath eski ustatlann naksettigi tarzda,
iisrev'in atiyla Sirin'in kasnmn altma gelip onun askiyla onun icin yanarak bekledigi meclis
resmine korlugtui karanhgina kavusana kadar bakmak isterdim." (s.372-373)
•:• Uslubun kotulugune inamp, eski ustatlar gibi nakislar yapilmasim savunan Ustat
usman uslup gercegine 90k karsidir.
"Her nakkasm degil, her nakkashanenin gizli bir imzasi var. Hatta her nakkashanenin
degil. Bazi mutsuz nakkashanelerde, tipki bazt mutsuz ailelerde oldugu gibi, yillarca her
baska bir ses cikar da mutlulugun uyumdan gelecegini, uyumun da mutluluk
facagm1 kimse anlamaz. Kimi Cinliler gibi, kimi Turkmenler, kimi Sirazhlar, kimi
gollular gibi naksetmeye cahsir da yillarca kavga eden mutsuz kan kocalar gibi bir ortak
1an bile olmaz." (s.379)
•:• Hazine-i Enderun'da incelemeler yaparken Herath Ustat Behzat'a ozenen Ustat
~
bir sorguc ignesiyle kendi gozlerini kor eder. -Ostat Osman kitaplar arasmda yaptigi
~rma)ann
sonunda Kara'ya bu kusurlu at resmini Zeytin'in cizdigini ancak nakkas Zarif
Eaiste'yi kendi hirslanndan dolayi Leylek'in oldurdugunu soyler.
"At resmini cizen Zeytin. Arna Enisteni de, zavalh Zarif Efendiyi de Zeytin'in
&.iw:mediginden eminim. Ati Zeytin'in cizmis olacagmi, eski ustatlara en 90k onun bagh
olmasmdan, Herat efsanelerini ve usullerini en yakmdan ve kalpten onun bilmesinden;
seceresinin ta Semerkant'a dayanmasmdan cikanyorum. Zeytin'in yillardir
~gi
oteki atlarda bu burun deliklerine niye rastlayamadik diye sormayacagmi
~lJruill.
(der Kara'ya) Hazen bir aynntmm bir kusun kanadmm , bir yapragm agaca
~un
ustadan ciraga kusaklar boyunca hafizada saklandigi halde nakkasm ustasmm
&a,suzlugu ve sertligi, nakkashanenin ve padisahm zevki ve havasi yuzunden hie ortaya
9ioaai1g:mi soylemistim. Demek sevgili Zeytin'in cocuklugunda dogrudan dogruya Acem
is:ldanndan ogrendigi ve hie unutmadigi at da buymus." (s.381)
Butun buyuk nakkaslann arkasmda Behzat'm Herat'i, Herat'm arkasmda da Mogel
,'C:!ian Ye Cinliler var. Herat'm efsanelerine o kadar bagh Zeytin, eski usullere kendisinden de
koru korune bagh Zarif Efendi'yi neden oldursun Leylek! Bunu da kalbim soyluyor
Hirsmi, gozu donmus cahskanhgim tamdigim icin, Frenk usullerini taklit eden senin
'nin kitabmda dinsizlik, zmdikhk, munkirlik oldugunu, tezhipler yapan zavalh Zarif
t:.liCn1i buyuk ihtimalle anladi ve .korktu bundan. Bir yandan Erzurum'lu o budala vaizin
kulak kabartacak kadar hoduk oldugu icin bir yandan da senin budala enistenin
lurabiwn Padisah'm buyuk ve gizli bir isi oldugunu bildigi icin korkulan ve supheleri celisti
Pari$1bmarn1 inansm Erzurumlu vaize mi? A vucumun ici gibi tamdigim bu zavalh evladim
gibi kemiren bir derdini baska zaman olsa tabii ki gelip bana ustasma acardi. Arna
ditcisi Eniste'nin itabi icin teship yapmasmm bana nakkashanemize ihanet demek
didogwlu kus beyniyle o bile 90k iyi anladigi icin, baska birini aradi ve hunerine hayran
ddDgu icin aklma ve ahlakina hayran olmak gibi bir yanhs inanca kapildrgi kumaz ve lursh
'e derdini acti. Leylek'in bu hayranhktan istifade ile Zarif Efendi'yi kullandigmi 90k
~~dilr.
Aralarmda ne tartisma olduysa oldu. Leylek otekini oldurdu. Zarif Efendi
li;;,rlul:anm daha onceden Erzurumilere a9t1g1 icin onlar da intikam guclerini gostermek icin
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daslannm
olumunden
-·durdiiler. (s.382-383)

sorumlu

tuttuklan

senin

Frenk

hayram

enisteni

4-) Eni~te:
•!• Enistenin kendinden kisaca bir bahsedisi.
"Ben Kara'nm Eniste Efendisiyim ama baskalan da Eniste der bana. Bir zamanlar
esi bana Kara'nm oyle seslenmesini isterdi. Sonra bunu yalmz Kara degil herkes kullamr
du.( ... ) istanbul'a dondugumde Kara'yi annesiyle bizim eve sigmmrs bulurdum. Rahmetli
esi benim rahmetli hammm ablasiydi, Bazen de kis aksamlan eve dondugumde anasiyla
benimkini birbirlerine sanlmis gozleri yash dertlesirken gorurdum." ( s31)
•!• Ustat Osman ile kariyer yasmda olan Eniste, Ustat Osman'i sevmez. 0 da enisteyi
.mez . Kara'yi onun yanma gonderirken Kara'ya onun hakkmda soyle der.
"Ustat Osman kor olmus bunarms diyorlar: Bence o; hem kor hem bunaktir." (s.42)
•!• Nakkaslardan Kelebek, Zarif'in cenazesinde, Eniste'ye Ustat Osman'dan sonra
1 ••.•••••••ashanenin
basma aralarmdan hangi nakkasm gececegine dair nakkashanede hasmane
ygulann ve dusmanliklann var oldugunu soyler. Eniste ise Kelebek ile pek aym fikirde
gildir.
"Kendine bosuna iftira ediyorsun. Nakkashanede bu isi yapabilecek tiynette bir
nin bannamayacagma eminim. Hepiniz kardessiniz. Eskiden resmedilmis 3-5 konunun
edilmemesinde dusmanhk edilecek bir zarar yoktur. Aym anda kesin bir gercegi
.radim. Zarif Efendi'nin katili saray nakkashanesinde sivrilmis ustalardan biriydi ve
iuu.iindeki mezarhgm yokusuna cikan kalabaligm icindeydi. ( s.111)
•!• Padisah Kanuni Sultan Siileyman'm bu olumlere kavgalara, huzursuzluklara yol
kitabi yaptirma amaci ve yaptirma seklindeki gizemin sebepleri.
"Padisahmuz Hazretleri · kitabm hemen yapilmaya baslanmasim duyurdu bana.
uluktan basim dondu. Beni yeniden yollayacagi Venedik Doc'una bir hediye olarak
asmi da buyurdu. Kitap bittigi zaman, Bieri takvimin 1000. Yilmda islam'm
· fesinin, Yuce Padisahmnzm muzaffer gucune tamk olsun istiyordu. Arna Venediklilerle
wf:21F1a niyeti bilinmesin ve nakkashanenin icinde kiskanchklara yol acmasm diye, kitabi
iriztilik icinde hazirlamarm istedi benden." (s.129)
•!• Eniste, Kara'ya bu . kitapta var olan resimlerden bahsederek onun ilgisini cekip
bitirmesine yardim etmesini ister.
"Bu kitapta; oliimun resmi var. Padisahirmzm alemi nasil huzurlu bir yerdir gostersin
akilh nakkas Leylek'e yaptrrdigim agacm resmi var, seytamn resmi var, bizleri ta
....,..•••• °'a goturen atm resmi var; her zaman sinsi ve bilgic kopek var, para var.I, .. ) Bir kere
pJISCil, yazisi ne olmahdir hemen soyleyeceksin. Siir ve resim, renk ve kelime, kardestir
lllmtbr, bilirsin." (s.130)
•!• Zarif Efendi'yi olduren katil nakkas Eniste'nin evine gelir ve perspektif uzerine
bu resimlerde -sirf fonda kaldigi i9in- bir cami ile bir sinegin aym boyutta
~'3inin,
seytanm bile sevimli bir halde cizilmesinin kendisinde ve cevresinde yarattigi
miiokirlik, zmdikhk gibi rahatsizhklan dile getirir. Eniste ise boyle seyleri kalbinden dile
~gini
soylerse de pek inandmci olamaz.
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"Buraya beni oldurmek icin mi gelmisti, yoksa itiraf etmek, korkutmak icin mi? Kendi
iyor muydu ne istedigini? Yillardir butun hiinerini, marifetini bildigim bu harika nakkasm
ini hie tarumadignm anladim." (s.191)

•!• Katil nakkas, bogazlanna kadar giinaha battiklanm, onun yuzunden katil oldugunu
~~-ler Eniste'ye, Arna turn bunlara ragmen neden bu kitabi Kara ile devam ettirdigini sorar.
· ·e buna cevap verirken yeni Frenk usulunu de belli nedenlere dayanarak savunur.
"Onun yaptigr is nakkas hiineri bile gerektirmiyor bu bir. ikincisi,o senin gibi bir katil
gil." (s.195)
•!• Gozun goruverdigi herseyi goziin goruverdigi gibi resmediyorlar. Onlar gorduklerini
ediyorlar, bizler ise baktigirmzi. Yaptiklanm gorur gormez hemen anhyorsun ki yuzunu
. amete kadar birakmamn yolu Frenklerin usullerinden gecer. Sonunda bizim usullerimiz
k, renklerimiz solacak. Kitaplanrmzla, resimlerimizle kimse ilgilenmeyecek. ilgilenenler
ya hicbir sey anlamayip, dudak bukup, neden perspektif yok, diyecekler ya da kitaplan hie
· <; bulamayacaklar." (s.197)

•!• Katil nakkas bunlan duyduktan sonra Mogel Hokkayi Eniste'nin kafasma 5 defa
..••~1.--

onu oldiiriir.

•!• Eniste, oldukten sonra ruhun bedenden aynlmasi olayma istinaden kendisinin
ddruni anlatir.
"Cenazem tam istedigim gibi 90k giizel oldu. Gelmesini istedigim herkes geldi, gurur
~Im..
Kibnsh Haci Hiiseyin Pasa, Topal Baki Pasa, Defterdar K1rm1z1 Melek Pasa,
basi Mustafa Aga, Tezkireci Kemalettin Efendi, Mektupcubasi Sert Salim Efendi,
gorevlileri, medrese arkadaslanm, akrabalar, hisimlar, gencler, Hazinedarbasi Hazim
~~ Bostancibasi hep gelmislerdi." (s.264)

5-) Nakk.a$ Zarif Efendi:
Nakkas Zarif Efendi'nin oldurulusu.
=Simdi bir oluyum ben, bir ceset, bir kuyunun dibinde. Son nefesimi vereli 90k oldu,
C/41111 coktan durdu ama alcak katilim haric kimse basima gelenleri bilmiyor. 0 ise igrenc
beni oldurdugunden iyice emin olmak icin nefesimi dinledi, nabzima bakti, sonra
5iiisiime bir tekme atti, beni kuyuya tasidi, kaldmp asagr birakti. Tasla onceden kirdigi
kuyuya duserken parca parca oldu, yilziirn, almm, yanaklanm ezildi yok oldu;
__... •• .,,;;u1.1.1 kmldi, agzim kanla doldu." (s.9)
. iakka~ Zarif Efendi 'nin gecmisine dair yaptigi degerlendirme .
. ,futluydum, mutluymusum; simdi anhyorum: Padisahnmzm nakkashanesinde en iyi
a:Aipleri ben yapardim ve ustahgi bana yaklasabilecek baska bir muzehhip de yoktu.
~
yaptigim islerle elime ayda 900 akce gecerdi, Bunlar da tabii, olumtl daha da
~
kihyor." (s.9)
. iakka~ Zarif Efendi 'nin olduruldugunden 4 gun kimsenin haberi olmadi,
-4 gun oldu eve donmeyeli: Kanm, cocuklanm beni anyorlardir. K1z1m aglaya aglaya
,il;eeoi'}- bahce kapisma bakiyordur, hepsinin gozti yolda, kapidadir." (s.9)
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6-) N akka~ Kelebek

:

•!• Kisaca Kelebek'in kendisi, nakkasligi:
"Baruthaneli Hasan Celebi olarak bilinir. Gorenlerin inanamayip bir daha bakmak
yecegi kadar guzeldir, Guzel oldugu kadar yeteneklidir de. Bir renk ustasidir, en kuvvetli
budur; sanki renk surme zevki icin done done, askla nakseder. Ucucu, amacsiz, kararsiz
idir. Kalbiyle resmeden gercek nakkastir o. Eger nakis goz icin bir senlik olsun diye
ihyorsa Kelebek gercek nakkastir, 40 yil oncesinin Kazvinli ustalarmdan ders alrms gibi
_ is, rahat, mutlu, yuvarlacik cizgiler ceker, parlak, katiksiz renklerini cesaretle surer ve
resminin gizli nizammda hep tath bir yuvarlak vardir.I ... ) Birileri ona -evet hakh olarak- onun
anda her seyin bayram gunlerinde oldugu gibi mutlu, ama derinlikten yoksun oldugunu
darmstir. Hakkmdaki bu soylentileri 90k iyi bildigi icin, zavalh Kelebek bazen, sirf
ytanlan ve cinleri var diye, kendinden 90k daha az yetenekli ve hunersiz nakkaslan
bsk:amr.( ... ) Resmettigini naksederken o harika alemin icinde kaybolup mutlu olmaz da
gi naksm baskalannm hosuna gidecegini hayal ederek mutlu olur. Hatta alacagi parayi
--- ilr.( ... ) Ustat Osman'm olumunden sonra onun yerini almak icin dolaplar cevirir. Bu
---'en nakkas kardeslerini oldurebilir mi? Oldurebilir. Cunku buyuk bir ustattir ama bunu
ez ve naksederken de alemi unutamaz." (s.299)

•!• Padisah Kanuni tarafmdan nakkas Zarif Efendi'nin

olumunu sorusturmak uzere

'Iendirilen Kara, Kelebek'in yanma gider.
'Oglen namazmdan onceydi. Kapi vuruldu, actim, baktim: Kara Celebi. Cirakhk
zda bir ara ararmzdaydi. Naksettigim sayfalara, resimlerime bakacagmi, dostluk icin
igini ve Padisahimiz adma beni bir soruyla smayacagim soyler." (s.76)
Kelebek'e uslup ve imza hakkmdaki dusuncelerini sorar. Kelebek de ona
venr.
"Naksi, goz zevki ve imam icin degil de parasi ve narm icin yapan soysuzlar
~ - ldikca uslup ve imza merak gibi daha pek 90k cirkinlik ve tamahkarhk gorecegiz
:ktir. inanarak degil usuldendir diye yapiyordum bu girisi. Cunku hakiki yetenek ve
altm ve tin sevgisiyle bile bozulmaz. Hatta, dogrusunu soylemek gerekirse, bana
OIICJUgU gibi, para ve tin huner sahibinin hakkidir ve onu aska getirir." (s.76)

•!• Kara'nm, kendisinin yanma gelisi hakkmda Kelebek'in dusuncesi.
"Sezgilerim dogruysa eger Kara'mn buraya gelis nedeni
fiendi'nin kaybolmasiyla benim hie mi hie alakam yoktur." (s.81)

olan muzehhip

Zarif

•!• Nakkas Zarif Efendi'den

sonra Eniste de oldurulunce Kanuni tarafmdan, Ustat
'V31.1Jali'm fikriyle bir yansma duzenlenir. Bu yansmada oldurulen Zarif Efendi'nin cebinden
at resminin karakteristik olarak benzeri bulunmaya cahsihr,
"Y ansma buyurmus Padisalum. Can bas ustune Padisahim, en guzel at resmini benden
_i kim cizebilir! Dunyanm en guzel saha kalkrrus ati oldu. Bir sevinc kapladi icimi, Atmu
begeneceklerini, beni en hunerli nakkas, hatta simdiden basnakkas ilan edeceklerini
ulukla dusunuyordum ki, bir an bu aptallann soyle diyeceklerini de anladim. Ne kadar
ve gule oynaya cizmis! Sirf bu yuzden harika resmimi ciddiye almayacaklanndan
,~lendim.
Boylece atm yelesini, burun deliklerini, dislerini, kuyrugunun killanm, eger
ii
kucuk
kucuk
incelikle
isledim
ki resmime
emek
verdigimi
de
6rninler." (s.316-317)
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•:• Dinci-seriatci
Erzurumiler, islamiyet'e
aykm oldugu gerekcesiyle rneddahi
ururler, kahveyi dagmrlar. Kahvede Kelebek de vardir ve zorlukla cikar ama tam bu sirada
··· bulmakla gorevli Kara hancerini Kelebek'in girtlagina dayar ve Eniste'nin yaptirdigi o
•• i kitabm son resmini onun evinde arayacagmi soyler.
"Evimi zaten aradilar, Zarifi ben oldurmedim." (s.409)
•:• Kelebek, katilin bulunmasi icin Kara ile guc birligi yapip, Leylek'in evini baskma
eyi dusunur ve bunu Kara'ya uygun bir dille izah eder.
"Benim, nakkashanenin ustatlan icinde en hunerbazi ve en yeteneklisinin oldugum
D stat Osman tarafmdan degil, Padisahnmz tarafmdan da acikca goruldugunden beri,
nakkaslann kiskanchklanndan
oyle korkmaya basladim ki, beni bir kasik suda
gmasmlar diye onlarm gittigi yerlere biraz olsun gidiyor, onlarla dusup kalkiyor, onlara
meye cahsiyorum. Benim Erzurumi oldugumu soylemeye basladiklanndan beri de bu
~~·lentiye kimse inanmasm diye gidiyorum o sefil imansizlar kahvesine.( ... ) Ihlamur yapmak
iceri gittim, kihcmu ahp, gizledim. Ansizm konusurken Kara'yi gafil avlayip yere yatmp,
1 girtlagma dayadim: Zarif Efendi'nin olumunden Leylek ve Zeytin'in bana karsi bir
pasi oldugunu dusundum ve kihci Kara'mn girtlagindan cektim, -Birlikte Zeytin'e
.• lim ve evini arayahm. Eger son resim ondaysa artik kimseden korkmamamiz gerektigini
mlanz. Degilse onu da kuvvet olarak ahp Leylek'in evini basanz." (s.410,s.416)

~

•:• Kara, Kelebek ve Leylek; Zeytin'in yanma giderler. Buradaki miicadeleden sonra
Zeytin oldugu anlasihr. Sorun cozulur, Kelebek hayatmm geri kalan kismiru hah,
ve cadir icin nakis cizerek gecirmeye karar verir. (s.470)

7-) N akka$ Zeytin :
•:• Kisaca Zeytin'in kendisi, nakkashgi:
"Asil adi Velican'dir. Cirakligmda sah sabahlan Ustat Osman'i evinden ahrdi. Cok
Iudur; bu da, imza atacak kadar kendini kiiciik gorebiliyorsa bunun goriilmesini ve
bitin:mesini ister, attigi imzayi saklamaz anlamma gelir. Allah fazla fazla yetenek vermistir,
ezhipten, cetvel cekmeye kadar elinden her i~ gelir ve kolayca yapar. Agac, hayvan ve insan
~ resmetmede nakkashanenin en parlak ressami O'dur. Ustatlanmn silsilesi ta Mogollara
gider. Ihtiyar ustalan gibi gene asiklan Cinliler gibi ay yuzlu cizer, Ne cirakhgmda ne
gmda, icine kapah bu cetin ceviz tam olarak acildi. Cogu nakkas hafizasmda sakladigi o
m kahplar icin kiymetlidir
ama Velican unutsaydi daha da buyuk bir nakkas olurdu. Onun
Herat resmiyle istanbul naksi uyum icinde birbirine gecer. Kara, rahmetli Enistesi'nin
ustatlannm usullerine en 90k Zeytin'in heves duydugunu ve uyum gosterdigini
~ierdi.( ... ) Gozleri cin gibidir; her seyi gorur, farkeder, Dstat Osman'm kusurlanm da; ama
kahba giren bir yersiz yurtsuzun ihtiyatiyla .agzmi acip nadiren hatalan gosterir. Sinsidir
ama katil degildir, Cunku hicbir seye inanmaz. Arna korkakca biriktirir. Nakkashk
assamhga, ressamhk da Allah'a, ha~a, meydan okumaya acilan birer kapidir; herkes bilir
· Bu anlamda inancsizhgi yuzunden Zeytin gercek bir ressamdir. Simdi ama yeteneginin
~k'ten
hatta Leylek'ten daha az oldugu da dusunulebilir." (s.295-296)
•:• Nakkas Zarif'in cinayetini arastirmakla gorevli olan Kara, Zeytin'in yanma gider.
Biiyiik -Ostat Osman'm soyledigi bir buyuk lafi aktanr ve yorumunu sorar.
"Kara, benimle konusmaya, dostluk etmeye, naksmu gormeye gelmis. Buyuk D stat
bir buyuk laf soylemis ona: Nakkasm hasi korlukten ve hafizadan soz ederken
demis, Buyuk ustatlann resim aski, renklerin ve gormenin karanhktan yapildigiru
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ip, Allah'm karanhgma renklerle donmeyi ister. Hafizasi olmayan ne Allah'r hatirlar, ne de
karanhgnu, Butun buyuk ustatlann resmi, renklerin icinde, zamanm dismdaki o derin
1g1
arar.( ... )
Korluk,
Seytan'in
ve
sucun
giremeyecegi
bir
mutlu
dir." (s.91-92, s.97)

•!• Ustat Osman'm ortaya atngr fikirler Kanuni tarafmdan -katilin bulunmasi icin-..l.Uenen yansmaya Zeytin de katildi.
"Padisahmuz buyurmuslar, ustat nakkaslan arasmda en guzel at resmini bir hamlede
cizecek diye bir yansma acrmslar. Cihanm en guzel at resmini hizla cizmem buyrulmus.
iye kadar cizdigim ve gordugum butun at resimleri goztimun onunden gecmeye
M$1am1~lard1 bile. Arna bir tanesi vardi ki, en mukemmeliydi. Kimsenin daha yapamadigi bu
hen simdi naksedecektim, Onu kararhhkla gozumun onune getirdim baska her sey silindi;
· bir an kendimi, burada oturdugumu, resim yapacagmn bile unuttum. Adeta farkma bile
-AlllQdan cihanm en guzel atmi bir anda ciziverdim." (s.314-315)
•!• Kara, Kelebek ve Leylek ii9ii de birlesip, son zanh nakkas Zeytin'in zamanmm
u gecirdigi metruk kiliseye giderler. Orada kitabmcahnan son resmini ararlar. Ancak ne
· bulabilirler ne de Zarif Efendi'nin cebinden cikan at resminin kendisine ait oldugunu
ytin'e kabul ettirebilirler.
'Benim bir iislubum yoktur hie. Ciinkii iislubu olmak benim icin katil olmaktan
~air.
Son resim icin ise onlara; ne padisahurnzm, ne eski ustatlara bagh siz nakkaslann, ne
· e bagh muslumanm kabul edebilecegi bir seydi." (s.430)

•!• Zeytin'in nakkashanenin gelecegine dair dusunceleri:
~1z1

"Padisahumzm
nakkashanesinde
artik Frenk tarzmda
naksedilecek,
butun
verdigimiz usuller ve kitaplar yavas yavas unutulacak, aslmda her sey bitecek ve
iler bizi sikistmp hirpalamazsa padisahm iskencecileri bizi sakat birakacakti." (s.434)

8-) Katil:
•:• Katil nakkasm usluba bakis a91s1:
"Beni ele verecek kisisel uslubum ve kusurum yoktur benim. Uslubun bir nakkasi
5;] rinden ayiracak herhangi bir seyin kusur olduguna inanmm, bazilannm ovunerek
wililllr.iigi gibi kisilik degil." (s.116)
~ Oldurdugu Zarif Efendi'ye dair oldurdukten sonraki maltmati:
-4 gundur dibinde yattigi kuyudan cikanldiktan sonra, kardesleri Zarif"i tammakta
-alai0111~
da, evden getirdikleri zavalh kansi Kalbiye gece karanhgmda bu tanmmaz cesedi
e olmus elbiselerinden teshis etmek zorunda kalrms." (s.117)
Eniste'nin Zarif'in olumunden sonra bir ara kitabm yapimmdan vazgecmesine dair
oatcK~m dusunceleri:

=Eniste'nin ugursuzluk bahanesiyle kitabma, kitabmuza devam etmeye karar
--sinden ahnmadim hie, Elbette kus beyinli Zarif Efendi'nin kitabmi susleyen bizlerden
-CLLU..ldan temizlendigini tahmin ediyordur." (s.118)
Katil, bu
Mpt, nektedir ...

dunyada

alacagi

cezadan

90k

oteki

dunyada

cekecegi

azabi
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"Allah'tan

baska kimseden

korkmadigmu,

bu dunyada verilecek

cezanm benim

pfrmde ikiparahk bir onemi olmadigmi hala soylemediysem simdi soylernek isterim. Korku
gibi katillerin Kur'an-i Kerim'de, mesela; Furkan Suresi'nde apacik belirtildigi gibi,
et gunu cekecegimiz ve kat kat olacagi soylenen azapur." (s.142)
•:• Zarif Efendi'yi oldurme bahanesini aciklar.
"Benim de Zarif'in kafatasmi parcalarnam rein cok hakh nedenlerim vardi,
Pafi.pb1m1zm gizlice siparis ettigi o kitap icin cahsanlara, bizlere dil uzatti bu adam. Eger
· kismasaydim Eniste Efendi'yi, butun nakkaslan, hatta Ustat Osman'i zmdik ilan edip,
- donmus Erzurumlu Hoca'nm adamlarmm onune atacakti, Bir kere birisi, nakkaslann
izlik ettigini yuksek sesle soylemeye gorsun, kuvvetlerini gostermek icin zaten bahane
bu Erzurumiler, yalmz biz usta nakkaslan degil, butun nakkashaneyi dumduz ederler
Padisahmuz bile sesini cikarmadan seyreder." (s.143)
•:• Katil, Eniste'nin evini gozetlemeye gider. Kara'nm evden ciktigmi gormesi uzerine
nucu aklma getirir.
"Eniste'nin evini gozetlemeye gittim. Kapi acildi, Karanhkta Kara'nm evden cikugmi ·
pdiiao. Kendini ahkca hayallere vermis benim kafam bile gordugunden su 3 sonuca anmda
ve kendiliginden cikanverdi: 1) Kara, daha ucuz ve tehlikesiz oldugu icin Eniste Efendi
le4+om ona belirtecek, 2) Guzel Sekure, Kara ile evlenecek. 3) Zavalh Zarif Efendi'nin
~eri
dogruymus: Onu bosu bosuna oldurmusum." (s.144)
Zarif Efendi 'yi oldurdukten sonra birtakim ruhsal sikintilara giren katil nakkas,
.Pawr:pttm istegiyle hazirlanan kitap uzerine cevreden gelen elestiri ve tepkilerin siddetlenmesi
+4 1i~ie Eniste'nin evine giderek bu ahvalden kurtulmaya cahsir, Ancak Eniste'nin verdigi
~
onu tatmin edici degildir. Bunun uzerine katil, Eniste'yi de oldurmeye karar verir.
"Daha olmeden kabir azaplan cekiyorum. Farkmda olmadan senin ytizunden
z t £omza kadar gtinaha battik, Simdi de bana daha cesur ol, diyorsun. Senin yuzunden katil
Nusret Hoca'nm kudurmus kopekleri hepimizi oldurecek." (s.193)
Katil nakkas, butun bu olanlarm uzerine Eniste'nin kitabi bitirmek icin Kara ile
sma da sinirlenir. Aralarmda bir muddet de bunun icin tartistiktan sonra elindeki
!I J 4 Dokka ile Eniste'nin kafasma 5 defa vurarak onu oldurur,
, 7

z

Zarif Efendi'den sonra Eniste'nin de oldurulmesi uzerine Kara'nm baslatngi
pcw,oayla -padisahm emri uzerine- Kara, Kelebek, Leylek ve Zeytin 4'u bir araya gelirler.
eatka, onlardan biridir ve sunlan gecirir aklmdan.
- '~

Sz

kardeslerimle oturup birbirimizi teselli ederek 25 yilm hatiralanru anarken
,hklar degil, naksetmenin guzellikleri ve hosluklan geliyor akhrmza." (s.437)
Diger 3 'ti, birden katil nakkasa saldmrlar,

-Bir ruyadaki gibi otekilerin aralarmda fisildastiklanm, benden dusmanca soz
7 bini o zaman hissettim. Birden 3 'ti birlikte uzerime atildilar. Uzerime yuklenirken
_ I lwlllll yerden oy le bir hizla kestiler ki, dordumuz birlikte yere yuvalandik. Y erde bir itis
·

bogusma oldu ama cok surmedi, Ben sirtustu altta kaldim, onlar da ustume
V,.. T . - (S. 442)

Bu bogusma anmdan sonra katil nakkasm aklmdan gecirdigi 2 sey ...
-,1,..:

sey icin bogucu bir keder ve ofke duyuyordum: Aralarmda anlastiklanru daha

15

tiilceden fark edemeyip bosuna dil doktugum icin. Kiskanchgm buraya kadar gelebilecegini

~eyip

daha onceden kacmadigim icin." (s.442)

•!• Kara, katil nakkastan kitabm son resmini ister ve elindeki hanceri girtlagma dayar.
"Hanceri girtlagima dayadilar. Hicbir sey soylemezsem hicbir sey olmaz! Kara,
apg:mdan bir sey cikardi; bir ucu sipsivri bir uzun igne.f ... ) Birbirimize dusmenin hie
y ize yaramayacagim dil dokup anlatmaya cahstiysam da pek fayda etmedi. Beni dinlemeye
~
yoktu. Bu didisme esnasmda altlarmdan kurtulmaya calisirken usta Behzat'm
le fini kor ettigi sorguc ignesini aralarmdan biri gozlerime soktu." (s.445)
Katil nakkas, Kara'ya, Eniste'sini oldurme sebeplerini aciklar.
-iki sey icin oldurdum Eniste'ni. Buyuk Dstat Osman'r Frenk nakkasi Sebastiana'yi
_mun gibi taklide zorladigi icin. Bir de zaaf gosterip, ona uslubum var mi? diye sordugum
da ikisini de nakkashanede hersey eskisi gibi sursun diye cldurdugumu sizler de
5 tewz Allah da anlannstir." (s.451,s.454)
Bu arada gozleriyle son resmi aramakta olan Kara'nm elindeki hanceri kapan katil
alttan kurtulur ve digerlerini etkisiz hale getirir. Kara'ya diliyle onu Sekure'ye
f p ltgim soy lemesine ragmen elindeki hanceri yine de onun omuzuna batmr ve telas icinde
eden elindeki hancerle uzaklasir.
"Limana inen yola yakm oldugu icin Seytan'a uydum .ve 25 yihrm gecirdigim
w+laqt.ane binasmm kemerlerini son bir kere daha gormek hevesine kapildim." (s.459)
Katil nakkasm Hasan tarafmdan (Sekure'nin kaymbiraderi) oldurulmesi ...
"Elimdeki kabzasi yakutlu ve kanh hancerin kendisinin oldugunu, yegeni Sevket'in
irlik olup evinden caldigim soyledi bu kisi. Buda benim, gece evini basip Sekure'yi
Kara'run adamlarmdan oldugumu karuthyormus. Kara'nm nakkas dostlanm ve
TI aqt,aoeye de gelecegini biliyormus, bu 90k bilmis cirlak sesli, ofkeli adam. Tuhaf bir
D
n:--la pml pml parlayan kirmizi bir kihci ve nedense benden almaya karar verdigi pek
k:sabL bir o kadar da anlatacagi hikayesi vardi. Bir yanhslik oldugunu soyleyecektim
yuzundeki inamlmaz ofkeyi gordum. Nefretle beni oldurmek uzere bir hamle
afuu da gordum. -Aman dur diyebilmek isterdim.- 0, hamleyi yaprmsti bile, Ben ise
7 saiM11i bile dogrultamadim da cikmli elimi kaldirabildim. Cikimm havaya uctu, Kizil kihc
~dan
once elimi kesti, sonra da boydan boya boynumu kesip, kafarm
l i uk...., (s.460)

_z

9-) Nakka~ Leylek:
Kisaca Leylek'in kendisi ve nakkashgi:
--~usavvir Giinahkar Mustafa Celebi diye imza atar. Daha once kimselerin
•• .,.iem:ai:ni.edigi seyleri gorup kagrdm uzerine yerlestirdi.i ... ). Sonradan naksedecegi
i wa,k!ye hazirhk olsun diye savasa gider, dusman kalelerine, toplara, ordulara, yaralan
.._ __ ,..•••• atlara, can cekisenlere ve cesetlere resmetmek icin istahla bakip sag salim geri donen
~uman
nakkastir. D slubundan once konusundan, konusundan once hie kimsenin dikkat ·
m.anilll:gi· aynntilan gorusunden tammr. Sayfanm duzenlenmesinden, istifinden, en hurda
boyanmasma kadar her seyiyle bir resim ona ic rahathgiyla emanet edip
liatdabilir. Bu yuzden aslmda Ustat Osman'dan sonra basnakkashk onun hakkidir. Arna
ve kendini begenmis, oteki nakkaslara karsi oyle kucumseyicidir ki, bu kadar
edemez.( ... ) Her turlu tuhaf aynntiya, hicbir mantik olmadan (gozle gorulmesi
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•!• Nakkas Zarif Efendi'nin olumunden sonra ortahkta bu olum ile ilgili bilgi
JI naya koyulan Kara, Leylek'e de ugramayi ihmal etmez. Aynca ona; Ustat Osman'm
ilsigi bir soruyu da aktanr ve yorumunu ister.
-Ogle namazi vaktiydi. Kapi vuruldu, baktim, ta cocuklugumdan Kara. Sanldik
imize. 0-~funii~, iceri aldim, evin yolunu nasil buldugunu bile sormadim. Eniste'si onu
Zarif Efendi neden kayip, nerede, agzum aramak icin yollarmstir. Arna yalmz o degil,
Osman'dan da haber getirdi; ve bir sorum var; has nakkasi ctekilerden ayiran sey, demis
Osman, zamandir: Naksm zamam" (s.84)
"Bir resmin konusunda ask varsa, resim de askla cizilmelidir. Ac1 varsa resimden de
_ •••,•• idir. Arna aci, resimdeki kisilerden ya da onlann gozyaslanndan degil, resmin ilk
1D71ikmez, ama hissedilir ic ahenginden cikmahdir." (s.89)
Katilin bulunmasi icin 0-stat Osman'm onerdigi, Padisah Kanuni'nin tertipledigi at
e yansma nakkas Leylek de istirak eder.
---~
namazmdan sonraydi. Kapi calmdi. Saray'dan biri anlatti, Peki: Dunyanm en
Padisalurmzm cihanm en guzel ati demekle daha onceden butun kurallan, kahplan
~la
Acem iilkesinde binlerde kere resmedilmis atlarm en harikasim istedigini
5 7
Herkesten sakladigim kahp defterlerinden birini cikardim. Buraya yillar boyunca
J IQ&o en guzel resimlerin hirer esini gizlice istinsah etmisimdir. Saraydan gelen oglana
- stere sayfalan kanstmp atlardan en iyisini sectim. Cizgilerimin iizerinden elimdeki
likler acarak hizla gectim. Kahbm altma temiz bir kagit yerlestirdim. Uzerine
zundan yedire yedire bolca dokturn, biraz salladim ki altma iyice gecsin. Kahbi
D FF I o Komur tozu, nokta nokta, alttaki kagida guzel atm butun seklini gecirmisti, gormek
· · ·. Kalemimi kaptim, 0 an icimden gelen bir ilhamla cok hizh ve kararh
5 7 • -le noktalan guzel ve zarif bir sekilde birlestirdim ki ben bu atm karmm, boynunu,
sagnsim cizerken sevgiyle icimde hissettim. lste, Cihanm en guzel ati. Oteki
1 F 7 I 141 hicbiri cizemez bunu." (s.318-319)
Cinayetlerin sorumlusunu bulmakla gorevli Kara, ilk sorguladigi Kelebek'i de
Leylek'in yanma giderler. Kara, Leylek'e gizli kitaptaki resimlerin hangi
IF J a ait oldugunu sorar.
" lebek ile Kara gece yansi geldiler, resimleri tek tek yere dizdiler. Hangi resmi
igini soylememi istediler. Kopegi ben, Olum'u Kelebek, Seytan'i Zeytin cizdik.
Kmmziya ben basladim -kahveye giren butun nakkaslar yapraklanm cizdi, At'1
Ii Kadm'i Kelebek cizdi. Pazar yerindeki parayi hepimiz, iki Abdal'r da tabii
~ 'enderi abdah olan Zeytin cizdi." (s.419)
~~

Zarif Efendi'nin olumune dair Leylek'in dusunceleri.
Efendi'nin sozlerinden ve ozellikle Cuma vaazlarmda kaslanm canp,
5 I twmdan odii kopan Zarif Efendi nakkaslan Erzurumilere sikayete kalkrrnstir. Ya da
I-Ip& ilriroal, yapmaym, etmeyin diye uyarmaya kalkmca, kahveciyle aym mesrepten
~-~
zavalh muzehhibi acrmasizca katlettigini soyledim." (s.421)
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Kara, Ustat Osman'm bu bumu farkh ati Zeytin'in cizdigini tahmin ettigini ancak
Zarif'in olumunden-fnrslanmdan
dolayi- beni sorumlu tuttugunu soyledi.
-fJstat Osman'm kendinden sonra nakkashanenin basma Kelebek'i gecirmek istedigini
tek ben degildim, D stat Osman hepimizin babasi, ustadiydi; her seyi ondan

•·~

re

nistik! Arna Padisahirmzm Hazinesi icinde iz surup, alcak katilin Zeytin oldugunu
sonra, onu bilinrnez bir nedenden saklamaya cahsti. Evinde bulunamayan
Fenerkapi yakmlarmdaki metruk Kalenderi tekkesinde gizlendiginden emin
FT fwnu soyledim." (s.424-425)

-.,.a·in

Leylek'in, kendi nakislanmn ebediyete ulasmasma dair onerisi.
=Hepimiz Ustat Osman'a ihanet ettik, simdi o bize cezamizi vermeden, bizim Zeytin'i
mz, icimizdeki zehiri atip, aramizda saglam bir sekilde anlasmarmz gerekiyor ki naksm
anlarma ve bizi . bir cirpida iskenceciye teslim isteyenlere karsi saglam duralim.
yanma vardigumzda
insafsiz
katilin aramizdan birisi olmadiguu
(s.426)

J 5

~-"

q

I

Katilin Zeytin oldugu .anlasihr, Leylek de bundan sonra Dstat Osman gorevden
sryla nakkashaneye basnakkas olur. (s.470)

10-) Ester:
Ester kimdir?
"Haliein cikismdaki bizim Yahudi mahallecigimizdeki evimizde kocam Nesim'le
-...yoruz. Takanm bohcami koluma istanbul kazan Ester kepce, girmedigim sokak kalmaz.
'J:lllpdao kapiya tasimadrgim mektup, dedikodu yoktur. Bu istanbul'un kizlannm yansim ben
cdmdirdim." ( s.46)
~i bohcacihgm yam srra copcatanhk da olan Ester, Hasan'mve Kara'mn, Sekure'ye
_!ZP'hk:lan mektuplan goturur ve bahsisini ahr. Ancak Hasan ona daha cok bahsis verir. Bunu
mektuplanru okumak icin yapar. Ester de Kara'nm mektuplanm okutur. Hasan'm
·~-a karsi siddetle tavir alarak, bircok olaym catallasmasmda bence Ester'in bu tutumu
!
kradir. Gerci Sekure, bu durumu bir muddet sonra anlar, mektuplan Kara'ya oglu Orhan
Hasan'm gozune artik coktan hirs burumustur.
Kara'nm katilin bulunmasi amaciyla Ustat Osman ile birlikte Hazine-i Enderun'daki
ar.lpiar1 inceledigi vakit, Hasan -kocan savastan geri geldi- yalamyla Sekure ve cocuklan
endi evlerine ahr. Hazine-i Enderun'dan 91k1p, eve geri donen Kara, Sekure ve
evde goremeyince telaslarur. Durumun aynntilanm Ester'den ogrenir. Arkadaslanru
yarak o gunun aksarm Hasan'm evini baskma verir. Bu arada evin icindekilerle
-*ioctlar arasmdaki iletisimi saglayan ve Sekurc'nin ikna edilmesinde en buyuk etken yine
'dir.
"Guzel Sekurc'm, kaympederin izin veriyor, kocan Kara butun sartlanru hemen kabul
seni askla bekliyor, bu evde isin yok artik senin. Elbiselerini al, evine gidelim."
Sekure ise Hasan'm intikammm korkunclugundan korkar. Kapiyi kendi acarsa kendi
lyle gitmis olacagindan kabul etmez. Bu anda yine Ester girer devreye; "Orhan acsm
_.-1 annesi. 0, evine donmek istiyor, kimse kizmaz ona." (s.396-397)
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11-) Hasan:
•:• Sekure'nin kocasi, Hasan'm agabeyi olmaktadir. Sekure'nin kocasi harbe katilrms
ondan 4 yil boyunca haber almamarrusur. Bu ara evdeki cariyeyi de satan Hasan, artik
leri Sekure'nin kapisina dayanmaya baslar. Bu durumdan cekinen Sekure, babasmm
e geri <loner. Ancak Hasan'da basit bir sekilde baslayan Sekure'ye olan ilgi, zamanla iflah
bir sevdaya donusur. Ancak Sekure onu ise yaramaz olarak gorur ve onun
eciginden dolayi boyle bir askm baslamasmm mumkun olarnayacagma inamr. Sekureden
lckledigi karsiligi bulamayan Hasan ona, seni kadi yoluyla geri alacagim tehditlerini
_,mnaya
baslar. Zaten Sekure'nin de Kara ile evlenmesinin cogu sebebi; Kara'nm,
.-risini
ve cocuklanm disanya karsi -bunlann en onemlisi Hasan- korumasi amacma
Iiktir, (s.248)
Hasan'm, Kara evde bulunmazken yalan ile eve geri aldigi Sekure ve cocuklanm
wk:ada~larm1 da toplayarak duzenledigi bir baskmla geri ahr ancak bu sirada Hasan da
. Daha sonra Hasan, katil nakkasi -Zeytin'i-, elinde kendine ait olan yakutlu
7 5 ele gorunce, onu da eve baskma gelenlerden zanneder ve kizil kihciyla nakkasi oldurur,
ardmdan
Hasan istanbul'dan
kacip kaybolur,
bir daha da haber
5
z (s.468, s.4 70)

12-) Kaympeder:
Kara, Hazine-i Enderun'da Ustat Osman ile katilin bulunmasi icin resimleri
iwe Ii rken, Hasan'm -kocan geri dondu- yalanma kanan Sekure, eski evine geri <loner.
D wtu ogrenen Kara, arkadaslanm toplar ve ertesi gun evi baskma verir. Bu sirada evde
- e'nin kaympederi, arada haberlesmeci olarak kullamlan Ester'e;
oyleyin Kara Celebi'ye, ben oglum Hasan olmadan gelinimi ona vermemin
--1u1ugunu
tasiyamam." (s.395)

I

I

II

Ester, gtmgormus kaympederi ikna etmeye cahsir. Eve saldiran Kara'nm
durdurmasi icin kaympedere Sekure'yi birakmasim soyler.
=Evine sigmnus kimsesiz bir kadim, ustelik gelinini, sen olsan sokaga atar, bu itlere
mism?" (s.396)
Ester, bunun uzerine Sekure'nin kendisinin gitmek istedigini soyler.
-0 zaman kapiyi acip, cikip gidebilir." (s.396)
Bu durumu hazmedemeyen kaympeder, ofkelenir.
=Hasan'dan, kirmizi kihcmdan korkun." (s.398)

C) Romanda Adi Gecen U~iinciilKadro
13-) Erzurumi Nusret Hoca:
(• istanbul' da o siralarda olusan Erzurumi hareketinin lideri olan bu hoca softa, geri
,ir vaizdir.
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"Beyazit Camii'nde vaaz veren ve Hz. Muhammed soyundan bir seyyid oldugunu ilan
bu vaiz, iste bu ahlaksizhk, pahahhk, cinayetler, soygunlar sirasmda nam salrmsti, Bu
son 10 yil icersinde istanbul'u kasip kavuran butun felaketleri, Bahcekapi ve Kazancilar
lesi yangmlanru, sehre her girisinde on binlerce olil alan vebayi, Safeviler'e karsi
rasta onca can verilmesine karsm bir sonuc almamamasiru, Bati'da Hristiyanlar'm isyanlar
p kucuk Osmanh kalelerini geri almalanm; Hz. Muhammed'in yolundan sapilmasiyla,
an-i Kerim'in emirlerinden uzaklasilmasi, Hristiyanlar'm hos gorulup, serbestce sarap
p tekkelerde calgi calmmasiyla acikhyordu." (s.16)

14-) Tun,ucu:
•!• Kara, 12 yil sonra geri dondugunde, yukanda anlatilanlan Tursucu'dan

ogrenir.
an zamanm kotuluklerinden muzdarip olan Tursucu'nun da Kara'ya aynca iletecegi
haber daha vardir,
"Erzurumlu vaizden heyecanla bahsedip bu haberleri veren Tursucu, carsi pazan saran
paranm, yeni dukalarm, aslanh sahte florinlerin, gumusu gittikce azalan akcelerin tipki
aaklan dolduran Cerkezler, Abazalar, Mingeryahlar, Bosnaklar, Gurculer, Ermeniler gibi
kesin ve geri donusu zor bir ahlaksizhga surukledigini soyler. Ahlaksizlar, isyankarlar,
.ehanelerde toplaruyorlarrms, sabahlara kadar dedikodu ediyorlarnus. Ne idugu belirsiz
rvlaklar, afyonkes meczuplar, Kalenderi kahntilan Allah'm yolu budur diye tekkelerde
Slbahlara kadar musikiyle oynayip, oralarma-buralarma sisler sokup, her turlu edepsizligi
~
sonra birbirlerini ve kucuk oglanlan beceriyorlarrms." ( s.16)

15-) Perdedar :
•!• Siradan bir kahvehanede meddahhk eden kisidir.
"Esir Pazan'ndaki kahvehanenin icerisi kalabahk ve sicakti. Tebriz'de, Acem
erinde pek cok benzeri gorulen ve orada meddah degil de perdedar denen hikayeci,
-:ag,n yanmda bir yukseltiye yerlesmis, tek bir resim, kaba bir kagida aceleyle ama hunerle
!'l'Plrn1~ bir kopek resmi acip asrms, arada bir resimdeki kopegi isaret ede ede hikayesini o
mpegin agzmdan anlatiyordu." (s.17)

16-) Husret Hoca:
•!• Erzurumi Nusret Hoca'dan baska Beyazit Camii'nin bir vaizi daha vardir ki o da

u.-- Hoca'dir.

Bu Husret Hoca diger vaiz Nusret Hoca'dan cok daha softa ve cok daha geri

"Beyazrt Camii'nin gorgusuz, tasrah vaizi. Kafasmda ne kadar az cekirdek varsa
K -,ie de masallah o kadar kuvvet varrms. Her cuma cemaati oyle bir costurur, oyle bir
~~
ki gozleri kuruyup bayilanlar, fenahk gecirenler olurmus. Herkes aglarken onun
iirpigi bile oynamaz, cemaati azarlamak kadar korkutmamn da bir tadi var, ustelik bu iste de
k ekmek var, kantarm topuzunu iyice kacmp demege getirmis ki: Pahahhgm, vebanm,
--•g:min tek sebebi Hz. Peygamberimiz zamanmdaki Islam'i unutup Muslumanhk diye
kitaplara ve yalanlara kamp inanmarmzdir. Hz. Muhammed zamanmda Kur'an-i
u:mn·i sarki gibi makamla okumak rm vardi? Oluye kirk toreni yapmak, ruhu icin helva ve
dokturmek mi vardi? Mezarlara gidip yakanyorlar, olulerden medet umuyorlar,
:iith:krc gidip putperestler gibi tasa tapiyorlar, bez baghyorlar, adak adiyorlar. Bu akillan
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tarikatcilar rm vardi Hz. Muhammed zamanmda. Tarikatcilar, Mevleviler, Halvetiler,
deriler calgi calarak Kur'an-1 Kerim'i okuyup, cocuk oglan hep birlikte dua ediyoruz
_ raks edip oynayanlar, bunlar kafirdir, Tekkeler yikilmah, temelleri yedi arsm kazilmali,
toprak denize dokulmeli ki ancak oralarda namaz kilmabilsin. Ey muminler! Kahve
haramdir. Peygamberimiz bunun zihni uyusturdugunu, mideyi deldigini, bel fingi ve
yapugim bildikleri ve kahvenin Seytan'rn oyunu oldugunu anladiklan icin
~~lerdir.
Aynca simdi kahvehaneler keyif ehlinin, zevk duskunu zenginlerin diz dize
her turlu edepsizligi yapugi yerlerdir ve hatta tekkelerden once kapatilmahdir.
hbranm kahve icecek parasi rm var? Kahvelere gidiyor, kahveyle kafayi buluyor, ipin
oyle bir kacmyorlar
ki, orada itin kopegin konustugunu
sahi zannedip
iyorlar." (s.19-20)

17-) Kasap:

•!• Romanda adi gecen bir tip.
"Ayol bu kopek degil, domuz." (s.18)

18-) Kopegin Sahibi :
Romanda adi gecen tip.
"Bundan onceki efendim cok adil bir insandi. Gece soyguna ciktigumzda
J ep-wdiik: Ben havlamaya baslaymca o kurbanm girtlaguu keserdi. Karsihginda
a I idrrd1g1 suclulan keser, kaynatir, bana verirdi de yerdim." (s.22) (anlatici.kopek)

1~1
da

19-) ihtiyar Usta :
Gordukleri bir resme Kara ile birlikte bakan bu usta romanda adi gecen bir tiptir.
Behzat'm." "O kadar Behzat'm ki imzaya gerek yok. Onun bu tutumunda bana gore
ve sikilma var." (s.26)

20-) Kara'mn Annesi ve Teyzesi:
Sekure'nin babasi Kara'nm enistesidir. Cunku Sekure'nin annesi Kara'nm annesinin
yani Kara'mn teyzesidir. Olaylann gectigi donemde Sekure'nin annesi ve Kara'nm
yatta degildir. Romanda adi gecen tiplerdir. Eniste; "Istanbul'a dondugumde Kara'yi
-s:s-iy~le bizim eve sigmrms bulurdum. Rahmetli anasi benim rahmetli hammm ablasiydi.
kis aksamlan eve dondugumde benimkini, birbirlerine sanlnus, gozleri yash
••
)i1i_engorilrdilm." (s.31)

21-) Kara'nm Babas1:

~

Eniste, Kara'nm babasmi kisaca anlatir. Baba, romanda adr gecen bir tiptir.
=Hicbirinde tutunamadigi kucuk ve ucra medreselerde muderrislik eden babasi
ofkeliydi ve iyice de icerdi." (s.31)
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22-) Sekiire'nin

Kocas1 Olan Sipahi:

~· Savasa gidip geri gelmemistir. Romanda adi gecen bir tiptir.
Eniste; "Sekure'nin kocasi gittigi harpten 4 yildir geri donmedi. Sekure'nin
.....,_ Ye Sevket adlarmda 2 cocugu var." ( s.31)

ondan

23-) Cocuklar; Orhan ve Sevket :
Romanda zaman zaman beliren tiplerdir. Ancak Orhan, olaylarda bir takim onemli
gerceklestirir. Her ikisi de Kara'yi pek benimsemezler. Birbirleriyle de pek
mezler,
Eniste; "Orhan 6 yasmda, Bir de buyugu var, Sevket 7 yasmda. 0 90k inatcidir.
- - h iki kere Kur'an mektebinden sonra gittikleri bir ciftci dostum var, cirakhk ediyor,
Jll&ili ogreniyorlar." (s.37)

a{

5

Ester'in Kara'ya gonderdigi mektuplan, Hasan'a okutmasmdan suphelenen Sekure,
JAn bu suphesinden sonra Kara'ya Orhan ile gonderir. (s.163)

Sekure; Kara, Hazine-i Enderun'da iken eski evine -kandmlarak- geri doner. Kara
wbda~lan evi kusatir. Sekure kendi nzasiyla gitmis durumuna dusmemek icin -zira
-Lii!illitaderi Hasan'dan korkar- kapiyi onlara acamaz, Ester'in tavsiyesiyle Orhan kapiyi
ylelikle annesini bir sikmtidan kurtarrms olur. (s.398)

-•I

int

Sevket ile Orhan, Eniste'nin -yani dedelerinin- katilini oldurenin Kara degil, Hasan
oldugunuhie unutmadilar. Her ikisi de mutlu oldular. (s.469)

24-) Eni~te'nin Cariyesi Hayriye:
Bir esir kizi olan Hayriye; hem Eniste'ye cariyelik eder hem de ev islerinde
~--~-e
yardimci olur. Eniste'nin olumunden sonra ve Sekure'nin Kara ile evlenmesi
•-1&::bla romanda da belirginlesir. Orhan ve Sevket'in bakimmda da Sekurc'ye yarduncidir
uklar onu, nefrete varmayacak duygular olcusunde sevmemektedirler. Sekure,
a@:riJe"nin Eniste'den cocuk sahibi olur da cariye oldugunu unutturup hammhk taslar diye
fp knir. Eniste'nin olumune Hayriye 90k uzulur, (s.39,s.218,s.235)

25-) Nesim:
Yahudi bohcaci

ve copcatan

Ester'in Yahudi kocasidir.

Oldukca

mazbut

bir

::ws;axt1r. Ester cahsip para kazandigi icin onun sozunden disan cikmaz. Romanda adi gecen
· . (s.46)

26-) Mesrure :
~ Sektlre'riin haftada bir kere gittigi hamamdan arkadasi olan bayandir. Ziver Pasa'run
miar'mdan birisidir. Surekli gulen, eglenen, en olmadik zamanda en sasirtici lafi eden bir
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kisidir, Sekure'ye bir keresinde hamamda iken; "Hicbir zaman tam ne dusundugunu insanm
kendisinin bile bilerneyecegini." soyler.(s.53)

27-) Sivash Sa~1 Nedret Hoca:

•:• Diger hocalar Nusret ve Husret'ten farkh olmayan bir gerici softadir. Romanda bir
yerde adi gecer,
"Guzel oglanlan sevenlere, nakis edenlere lanet olsun. Kahve Seytan isidir ve onu icen
cehenneme gider." (s.62)

28-) iki Biiyiik Ustat Frenk Nakka~1:

•:• Bu iki buyuk Frenk nakkasi bir Frenk caymnda yururler ve ustahk, sanat uzerine
konusurlarmis. Karsilanna bir orman cikrms. Daha usta olam otekine soyle demis:
"Yeni usullerle resmetmek oyle bir huner gerektirir ki, bu ormandaki agaclardan birini
resmettin mi, resme bakan merakh, buraya gelip, isterse o agaci digerlerinden ayirt edip
bulur." (s.63)

29-) Nuri Efendi:

•:• Kambur ve solgun bir nakkastir. Saray nakkashanesinde, Ustat Osman'm yanmda
cahsir. Pek cok nakkasa oldugu gibi hayati hie yasamadan ve zanaatmda hie ustalasmadan
bosu bosuna ihtiyarlarmsur. Arna is tahtasma yillarca egilip bosu bosuna kambur olmus
degildi. Nakkashanede olup bitenlere, kimin hangi guzel sayfayi yaptigma dikkat etmisti
hep. (s.70)

30-) Hattat Cemal :

•:• Hattat Cemal de, Dstat Osman'm yanmda cahsan bir nakkastir. (s.72)

31-) Cetvelke~ Nasir:

•:• Timur'un ogullan zamanmdan kalma bir Nizami Hamse'sinden bir sayfayi,
Husrev'in Sirin'i yikamrken ciplak gorunusunu tasvir eden bir resmi, tamir ediyorum diye
bozuyordu. Cetvelkes Nasir da saray nakkashanesindendir. (s.73)

32-) Kor Usta:

•!• Kor Usta da saray nakkashanesinde gorevli bir nakkastir. 60 yil once Tebriz'de
Ustat Behzat'm elini optugunu ve o sirada efsane buyuk ustadm kor ve sarhos oldugunu iddia
etmekten baska bir hikayesi olmayan 92 yasmdaki yan kor bir eski usta. Padisahmuza 3 ay
sonra bitirip verecegi bayram hediyesi kalem kutusunun islemelerini kendi titreyen elleriyle
gosterdi. (s.73)
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33-) Safii N aib :
•:• Sekure'yi, savastan donmeyen kocasmdan Serri Hukuk'a aykin -ancak kendi
mezhebince dogru- bir bicimde bosayan D skudar kadismm naibi.
"Safii mezhebinden oldugum icin, kocasi 4 yildir savastan donmemis bu bahtsiz
Sekure'yi bosamanm kitaba ve itikadima aykm hicbir yam yoktur. Onu bosadim. Artik kocasi
savastan donup de bir hak iddia edemez uzerinde." (s.228)

34-) Hazinedarba~1 :
•:• Padisah'm Enistc'ye gizlice yaptirdigi kitabm finansoru. Kara, Eniste oldurulunce
ilk olarak ona gidip durumu bildirir. Hazinedarbasi, Padisah'm emriyle cinayetlerin
sorusturulmasim, Kara'ya verir. Kitabm da tamamlanmasmi Ustat Osman'a soyler. Hazine-i
Enderun'a girmelerine Padisah'tan izin ahr.
"Padisah'rn bir buyrugu var. Surname gibi bu kitabm da bir an once bitirilmesini
istiyor." (s.272)

35-) Bostanc1ba~1:
•:• Padisah'in emri uzerine katilin bulunmasi liizurnunu Ustat Osman'a o da bildirir.
"Nakkaslar takmu icindeyse bu igrenc katil, bu kotu yurekli iblisin bulunmasim
Padisah'muz istiyor. Ona, herkese ibret olacak oyle bir ceza verecekler ki, bir daha
Padisah'muzm
kitabuu
baltalamak,
nakkasmi
oldurmek
kimsenin
aklmdan
bile
gecmeyecek." (s.273)
•:• Bostancibasi,
iskence eder. (s.286)

Kara'ya,

biliyorsa

camyi soylemesi

icin iki Hirvat iskenceciyle

36-) Padi~ah Kanuni :
•:• 16.yy'm ikinci yansmda padisahhk yaprmstir. Osmanh topraklanm Bati'ya dogru
genisletmistir. Belki de bu yonelisin bir yansimasi olan eski nakis gelenekleri yerine batih
usullerle olusturulmus, bir kitabm yapimim Saray nakkashanesinden yani Eniste'den ister.
Eniste ve nakkas Zarif oldurulunce uzulur ve hiddetlenir. Ancak sorunun cozumunu yine
onlar arasmda saglayarak biraz miisamahakar bir tutum sergiler. Romanda 90k az goriilen bir
tiptir. Katilin aranmasi silrecinde gorulur. (s.313)

37-) Cezmi Aga:
•:• Hazine-i Enderun'un kitaplar kisrruni kendi evi gibi bellemistir. En azmdan 70
yasmda gosteren, gozleri pml pml bir cuceydi. Katilin bulunmasi cahsmalan icin Hazine-i
Enderun'a giren Kara ve Ustat Osman'a icerde yardimci olur. (s.342)
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38-) iki Abdal :

•!• Resimlerden birinde bulunan iki figur.
"Olumumuz uzerinden 110 yil, zmdik ocagi, seytan yuvasi tekkelerimizin, islahi bile
mumkun degil ve zaten Acem yanhsi, diye kapatilmasi uzerinden bir 40 yil gecti. Arna bakm
karsiruzdayiz. Niye? Cunku Frenk tarzmda resmedildik de ondan. Frenk gezgini tuhaf bir
adam bizi durdurdu, her birimize birer gumus Venedik sikkesi verdi, resmimizi yapmaya
basladi. Frenk'tir, tuhaftir: Sanki Padisah'umzm cadmyrmsiz gibi bizi kagidm tam ortasma
yerlestirmis, yan ciplak halimizle resmediyordu ki bir hoca efendinin bagmp cagrrdignu
isittik. (s.352)

39-) (isimsiz) Hoca Efendi :
•!• Frenk ressamma ciplak, meczup iki Abdal'i resmettigi icin kizar.
"Niye bunlan resmediyorsun be Frenk kafiri! Hirsizhk ederek, dilenerek gezen bu rezil
Kalenderiler; esrar ceker, sarap icer, birbirlerini becerir ve su yan ciplak hallerinden belli;
namazdir, duadir, evdir, ailedir, yurttur bilmez dunyanm kabahatidirler. Su bizim guzel
memleketimizin o kadar guzelligi varken niye bu fenahgi resmediyorsun, bizlere fenahk olsun
diye mi? (s.353)
40-) Frenk fr stat :
•!• Frenk Ustat kendi dogrusunu ona cevap olarak soyler.
"Hayir, sizin fena halinizin resmi daha cok para ettigi icin." (s.353)
•!• Frenk Ustat resmi tamamlayip ulkesine geri doner, Osmanh'nm ordusu bu Frenk
ustadmm yasadigi yeri de fethedince yukanda adi gecen resimdeki iki Abdal figuru de .
istanbul'daki hazine odasma gelir. Oradan da baka baka istinsah edilip bir gizli defterden, bir
baska kitaba ve nihayet kahvenin cana can katan bir iksir gibi icildigi bir kahveye
gelirler. (s.354)

D) Kitaptaki Resimler-Insan Olmayan Kadro
41-) Kopek:
•!• Padisah Kanuni'nin yaptirdigi gizli kitaptaki resimlerden biri olan kopek figuru;
kendinden, konusmasindan, Kur'an'da kopegin gectigi yerden ve murdar olmadiklanndan
bahseder.
"Gordugunuz gibi azr dislerim o kadar sivri ve uzundur ki agzima zorlukla sigarlar.
Bunun bana korkutucu bir gortmtu verdigini biliyorum, ama hosuma gidiyor. Bir kopek icin
hicbir sey, icten gelen bir ofke ve hirsla berbat bir dusmanm etine dislerini daldirmak kadar
zevkli olamaz. Bir kopegim ben ve sizler benim kadar makul yaratiklar olmadigiruz icin hie;
kopek konusur mu diyorsunuz. Arna ote yandan da olulerin konustugu, kahramanlarm
bilmedikleri kelimeleri kullandigi bir hikayeye inamr gozukuyorsunuz, Kopekler konusur ama
dinlemesini bilene." ( s.18)
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"Kur'an'da Eshab-1 Kehf namh magaranm girisinde yatan kopekten bahis vardir. Tabii
ki herkes Kur'an-1 Kerim'de kendi admm gecmesiyle gururlanabilir. Bir kopek olarak bu
sureyle ovunuyor ve dusmanlanna it kopuk diyen Erzurumi'lerin akillanm insallah baslanna
getirir diyorum." (s.20)
"Kopek murdardir niye dersiniz, evinize kopek girerse her yeri niye bastan asagi yikar,
sartlarsimz? Bize dokunanm niye abdesti bozulur, kaftammzm ucu bir kopegin nemli
tuylerine soyle bir dokunsa niye o kaftam kafadan catlak asabi kanlar gibi 7 kere yikamayi
sart kosarsuuz? Bir kopek tencereyi yaladi diye o tencerenin ya atilmasi ya kalaylanmasi
gerektigi yalamm ancak kalaycilar cikarabilir. Belki de kediler. Ne zaman ki koyden, kirdan
gocebelikten vazgecilip sehire oturuldu, coban kopekleri koyde kaldi o zaman biz kopekler
murdar olduk. islamiyet'ten
once 12 aydan biri it ayi idi. Simdi ise it oldu bir
ugursuz." (s.20-21)

42-) Aga~:
•!• Agacin kitapta, kendi yeri hakkmdaki

kaygilan, · Sultan Mirza'run

kitabmdaki

macerasi ve istanbul' a gelisi.
"Ustat meddahm arkasmda bir agac resmi olsun diye aharsiz kaba kagida alelacele
resmedildigimi soyluyorlardir, Bir yer, bir gok, bir ben, bir de ufuk cizgisi.I ... ) Bir agac olarak
illaki bir kitabm parcasi olmam sart degil. Arna bir agac resmi olarak herhangi bir kitabm
sayfasi degilim diye huzurum kaciyor.i ... ) Yalmzhgirmn asil sebebi ise hangi hikayenin
parcasi oldugumu benim de bilmemem. Bir hikayenin parcasi olacaktim ama bir yaprak gibi
dustum oradan." (s.59)
"Sultan Ibrahim Mirza, Molla Camii'nin Heft Evreng'inin yedi mesnevisini yazdmp,
nakish, resimli harika bir kitap yaptirmaya basladi, Day1S1 ve kaympederi Acem Sah'i
Tahmasp bu harika kitabi isitince kiskamr ve Mirza'yi Sebzivar sehrine surer. Ancak kitapdar
ve Tatar ulaklar sayesinde kitap bitirilir. Bugun bitirildigini kederle isittigim bu kitabm bir
sayfasmda da ben olacaktim, Ne yazik ki soguk bir kis gunu beni tasiyarak kayahk
gecitlerden gecen Tatar ulagin yolunu haramiler kesti. Onu soyup oldurduler. Bu yuzden hen
de bilmiyorum hangi sahifeden dil~tilgilmil. Acaba Leyla'yi cadmnda coban kihgmda ziyaret
eden Mecnun'a golge mi olacaktim? Umutsuz inancsizm ruhundaki karanhgi anlatayim diye
gecenin icine mi kansacaktim'{ ... ) Beni sehir sehir gezdirdikten sonra korktugum gibi yirtip
atrnadi bu haydut, bir handa ince bir adama bir testi saraba satti. Geceleri bazan aglar ve mum
isigmda bana bakardi bu zavalh ince adam. Kederden olunce mallanm sattilar. Beni alan ustat
meddah sayesinde ta istanbul'a kadar geldim. Simdi 90k mutluyum." (s.61)

43-) Para:
•!• Kendini betimler, nakkas degerinin bilinmesindeki rolu, nakkashaneye verdigi
nizam ve gururlanmasi,
"Yirmi iki ayar Osmanh Sultani altmiyim, Uzerimde Cihanpehan Padisah'irmz
Hazretleri'nin sanli tugrasi var.( ... ) Benim parlakligrmla gozleriniz buyuyor, kandilin alevinin
tizerimde yansiyisiyla heyecanlamyor ve en son sahibim ustat Leylek'i kiskamyorsunuz,
Hakhsimz, cunku nakkasm hunerinin olcusu benden baska hicbir sey yoktur.( ... ) Nakkaslar
arasmda boyle bir ol9il olarak kabul gormek ve luzumsuz tartismalara da bir son vermekle
iftihar ediyorum. Simdi her seye benim mantrgimm hakim olmasi, nakkashanedeki cahsma
nizamma da tath bir ahenk, hatta Herath eski ustatlara layik bir endam veriyor." (s.120-121)
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44-) 6mm:

•!• Kendisinden korkulmamasmi ister.
"Gordugunuz gibi Olum'um ben, ama korkmamz gerekmez, cunku resmim de. Yine
de benden korktugunuzu gozlerinizden okuyorum. Oynadiklan oyuna kendilerini kaptiran
cocuklar gibi benim gercek olmadigmu bile bile, olumun kendisiyle karsilasrms gibi dehsete
kapilmaruz hosuma gidiyor." (s.147)

45-) KtrmIZI :

•!• K1rm1z1 renginin hakim oldugu birkac resimden enstantaneler, nedir bir renk olmak
sorusuna verdigi cevap.
"Tfr, kardesi Irec'in kafasmi kallesce keserken, ri.izgarlar kadar giizel efsane ordular
bozkirda birbirlerine girerken ve iskender'in basma gunes gectigi icin gi.izel burnundan hie;
durmadan akan kam 1~1l 1~1l isildarken ben oradaydim, Sasani Sahr Behram Gfr'un sali gunu
ziyaret ettigi ve resimden asik oldugu Husrev'in tacmdan kaftanma butun kiyafetindeyim,
Kaleleri kusatan ordulann ayaklanm open elcilerin kadife kaftanlarmda, cocuklann
hikayelerine bayildigi kihcm resmedildigi yerdeyim." ( s.214)
"Duyuyorum sordugunuzu: Nedir bir renk olmak? Renk gozun dokunusu, sagirlann
muzigi, karanhkta bir kelimedir. K1rm1z1 olmaktan ne de mutluyum! Icim yamyor;
kuvvetliyim; fark edildigimi biliyorum; bana karsi koyamadigrmzi da." (s.215)

46-) At:
•!• Nakkaslann

gercekten gordukleri ati degil de hayallerindeki

ati cizmelerine <lair

dusuncesi,
"Butun atlar, her birimiz en buyuk musavvir ulu Allah'm elinden bir digerinden farkh
olarak ciktigmuz halde nakkaslar takirm bizleri niye ezberden cizer? Niye bizlere hie;
bakmadan, binlerce, on binlerce at resmi cizivermekle oviinurler? Ciinkii kendi gozleriyle
gordukleri alemi degil Allah'm gordugu alemi resmetmeye calisiyorlar da ondan. Bu sirk
kosmak, -ha~a- Allah'm yapabildigini ben de yapabilirim demek degil midir? Kendi gozunun
gordi.igi.i ile yetinmeyip, hayallerindeki aym ati -bu Allah'm gordugt; at- diye binlerce kere
cizenler, en iyi an ezberden kor nakkaslann cizebilecegini iddia edenler asil Allah'la yansip
dinsizlik etmiyorlar m1?" (s.2352)

47-) Seytan:

•!• Kendisine yapilan asilsiz suclamayi reddedisi, kendisinin cennetten kovulma sebebi,
Frenk usuli.inde resim yapilmasimn sakmcalanm soyler.
"Nakkaslar, Frenk usullerince naksetmenin benim isim oldugunu soyluyorlarmis
isittim. Hicbiri hakikaten bu kadar uzak degildi, Her seyin basma donelim. Herkes Havva'ya
yasak meyveden yedirmeme takildigi icin bu baslangici unutuyor. Hayir, baslangic yuce
Allah'm beni magrur bulmasi da degildir, Her seyin baslangicmda O'nun bana ve diger
meleklerine insam gosterip secde etmemizi istemesi ve oteki melekler insana secde ederken
cok yerinde bir kararla, benim insana secde etmemem var. Berri atesten yarattiktan sonra,
daha degersiz bir malzeme olan camurdan yapilrms insana secde et demesi sizce yerinde mi?
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Ben insana secde etmedim. Oysa yeni Frenk ustatlan, simdi tam bunu yapiyorlar. Beylerin,
papazlarm, zengin tuccarlann ve hatta kadmlarm bile gozlerinin rengini, tenlerinin dokusunu,
dudaklannm benzersiz krvnrmrn hatta kulaklarmdan fiskiran igrenc killara kadar her seyi
oldugu gibi resmedip gostermekle yetinmiyorlar, sanki insan secde edilecek bir yaratikrrus
gibi onlan resimlerinin tam merkezine yerlestirip bu resimleri tapilacak bir put gibi duvarlara
asiyorlar. Insan, golgesi bile butun aynntisryla resmedilecek kadar onemli bir mahhk mudur?
Bir sokaktaki evler insanm gozunun yanhslikla gordugu gibi gitgide kuculuyormus gibi
resmedilirse alemin merkezine Allah degil, insan yerlestirilmis olmaz mi? (s.332-333)
"Dusuncelerin
icerigi degil bicimi onemlidir. Nakkasm ne resmettigi degil,
iislubu." (s.334)
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ROMANIN OZETi
Orhan Pamuk'un "en iyimser ve en renkli romamm" dedigi Benim Adim Kmmzi,
1951 yihnda, istanbul' da, karh 9 kis gununde geciyor, iki kucuk oglu (Sevket ve Orhan)
birbirleriyle surekli catisan guzel Sekure, dort yildir savastan donmeyen kocasmm yerine
kendine yeni bir koca, sevgili aramaya baslaymca, o sirada babasmm tek tek eve cagirdig;
saray nakkaslanm saklandigi yerden seyreder. Eve gelen usta nakkaslar, babasmm denetimi
altmda Osmanh Padisahi'rnn gizlice yapnrtngi bir kitap icin Frenk etkisi tasiyan tehlikeli
resimler yapmaktadirlar. Aralarmdan biri (Zarif Efendi) oldurulunce, Sekure'ye asik,
teyzesinin oglu Kara devreye girer. istanbul' da bir vaizin etrafmda toplanrms, tekkelere karsi
bir cevrenin baskilan, pahahhk ve korku hiikiim siirerken, geceleri bir kahvede toplanan
nakkaslar ve hattatlar sivri dilli bir meddahm anlattigi hikayelerle eglenirler, Herkesin kendi
sesiyle konustugu, olulerin, esyalann dillendigi, olum, sanat, ask, evlilik ve mutluluk uzerine
bu kitap, aym zamanda eski resim sanatmm unutulmus guzelliklerine bir agrttir,
Romandaki salus kadrosunu ben dort kategoride inceledim. Bunu yaparken Kara ve
Sekure'nin ask macerasmi on planda, nakkashane ve nakkaslar etrafmdaki olaylan ise fonda
tutmayi tercih ettim. Buna gore kadronun sematizesi su sekildedir:
A) Asli Kadro (Kara, Sekure)
B) Tali Kadro (Basnakkas -Ostat Osman, Eniste, Nakkas Zarif Efendi, Nakkas Kelebek,
Nakkas Zeytin, Katil, Nakkas Leylek, Ester, Hasan, Kaympeder)
C) Romanda Adi Gecen Ucuncu Kadro (Erzurumi Nusret Hoca, Tursucu, Perdedar, Husret
Hoca, Kasap, Kopegin Sahibi, Ihtiyar Usta, Kara'nm Annesi-Teyzesi, Kara'mn Babasi,
Sekure'nin Kocasi Olan Sipahi, Cocuklar; Orhan-Sevket, Eniste'nin Cariyesi Hayriye,
Nesim, Mesure, Sivash Sa~1 Nedret Hoca, iki Buyuk Ustat Frenk Nakkasi Nuri Efendi,
Hattat Cemal, Cetvelkes Nasir, Kor Usta, Safii Naib, Hazinedarbasi, Bostancibasi,
Padisah Kanuni, Cezmi Aga, iki Abdal, isimsiz Hoca Efendi, Frenk Ustat)
D) Gizli Kitaptaki Resimler-insan
Seytan)

Olmayan Kadro (Kopek, Agac, Para, Olum, K1rm1z1, At,

BiBLiYOGRAFYA
KAYNAKLAR
Benim Adrm Krrmm (1996): 16. yy sonu Osmanh nakkaslan arasmda gecen
bu tarihi roman aym zamanda bir polisiye roman havasmdadir. Yer yer polisiye gerilim
havasirun hakim oldugu romanm sonuna kadar katilin kim oldugu merak edilir. Baska
bir merak unsuru da bir sure kesfedilemeyen anlaticmm kim oldugudur,
Romanm her bolumunu baska bir karakter anlatir. Bolumun bashgi anlatacak
kisi veya nesnenin admdan olusur. "Ben Sekure :' , "Ben Para" gibi. Bu sekilde roman
degisik bakis acilanndan meydana gelir. Romanda karakterler ve asil sasirtici olan
nesneler konusur. Her anlatici kisi veya nesne konuyla ilgili ancak kendi bildiklerini
ifade eder. Anlaticmm her bolumde degistigi romanda tamamen parcah bir bilinc vardir.
Ayru anlaticiya tekrar donulse bile, bu o anlancmm baska bir zaman dilimindeki
bilincidir. Birbirlerinin bilgilerine sahip olmayan anlaticilann soyledikleri ancak
okuyucunun bilincinde birleserek bir hikaye ortaya cikar. Anlatici artik iyice geriye
cekilmis ve tamamen parcalanmtstir.
Orhan Pamuk' un turn romanlanna toplu olarak bakngmizda romanlarda
anlaticmm degisen kimligi dikkat ceker, Herseyi bilen otoriter, hakim anlaticiyt hicbir
zaman kullanmayan Pamuk, bu yaklasumyla tam bir cagdas roman yazandir, Hakim
olunmasi hatta anlasilmasi zor bir dunyada tabii ki anlaticmm eski anlatilarda gorulen
otoritesi de yok olacaktir. Birileri bir seyler anlatacak, okuyucuda bu parcalan birlestirip
cokta net olmayan bir hikayeyi zihninde kuracaktir.
Okuyucu merkezli bu anlatilarda okuyucu pasif bir ahci degil, aktif bir
yaraticidir. Romanm olusmasmda katkisi bulunmasi gereken okuyucu icin bu tilr
anlatilan okumak tabii ki zorlayici ve yorucudur. T1pk1 Pamuk' un romanlanm
okumanm zorlayici ve yorucu oldugu gibi. Tlirk edebiyatmda ozellikle 1980 sonrasi
romanlannda gorulen bu degisken anlatici kimligi, Pamuk' un turn romanlarmda
birbirinden biraz farkh olarak ortaya cikmakta ve Pamuk' un romanlanna renk
katmaktadir.
Genel olarak bakildiginda Orhan Pamuk' un romanlarmda Dogu ve Ban
ikileminin sik sik ele almdigi gorulur. Bu konuyu tllkenin Banhlasmasi ve Bati' yla
karsilastigi andan itibaren kimligini aramasi ile baglannh olarak ele alan Pamuk,
romanlarmda dogrudan olmasa da dolayh olarak ulkenin sosyo-ktilturel yaprsmi
aksettirir. Be zemin ilzerinde kendi kimligini, sevdigini, hayatm anlamim arayan roman
kisileriyle, silrekli tekrarlanan arayis temasiyla, mistik bir boyut katar romanlarma.
MAKALE KUNYESi
ESEN Niiket, Orhan Pamuk' un Romanlarmda anlatim cesitliligi, Varhk dergisi,
Nisan 2001, Sayfa No 13
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BENiM ADIM KIRMIZI
Benim Adim Kirrmzi'yi en dikkatle okuyan ilk okur Topkapi Sarayi Mildilril
Filiz Cagman'drr. Ben kitaba basladigunda Filiz Hamm
saray kiltilphanesinin
mildilrilydil. Kitabi yazmaya baslamadan
onunla uzun uzun konustum.
Tamamlanmamrs resimlerden anlasildrgi gibi nakkaslann atlarm cizimine ayaklannm
ucundan basladiklanm, bunun da biltiln bir at resmini ezbere bildikleri anlamma
geldigini, bana Filiz Hamm ogretmi~tir. Benim Adtm Kirmizi yayimlanmadan once
Topkapi Sarayi'nda bir pazar gilnil Filiz Hamm'la bulusup sayfa sayfa biltiln kitabi
gozden gecirdik. isimiz gee saatte bitti. Ortahk iyice kararrms, saray-milze bosalmisti. ..
Enderun avlusuna ciktik. Bombos, karanhk ve ilrperticiydi her yer, Sonbahar
yapraklan., rilzgar, soguk. .. Romammda anlatngim hazinenin duvarlarma karanhk
golgeler vuruyordu. Durup sessizlikte uzun uzun baktik ... Elimizde yayimlanmamis
kitaptan sayfalar. Hani bazi seyler icin "yalmz buna deger" deriz ya... Yalmzca
saraydaki o rilzgarh karanhk pazar ogleden sonrasi Benim Adim K1rmIZI'y1 yazmaya
degdi.;
(ATiK-MiLLiYET 3)
Sununla ovunurum: Romani hayal etmeye basladigunda, islam minyatilrilne
simrh bir anlayisrm ve sevgim vardi, Bu resimleri donemlere gore birbirinden
ayirabilmek, usluplan tamyabilmek bana gore olaganustu bir sabir ister ve bu sabir da
sevgisiz olmaz. Bu resimleri sevebilmektir en zoru, baslangicta. Konuyu sevebilmek,
gibi. New York'taki Metropolitan Milzesi'nde, ozellikle iran minyatilrleri daha iyi
sergilenir, insan kafasmi sayfalara, resimlere daha iyi yaklastirabilir, camekanlar
milsaittir; gider saatlerce bakardim minyatilrlere. Bir kismmda sikihrdim elbette, bir
kismmda bir cesit oyun, bir cesit zorlama vardi; ama bir kismma da boyle baka, baka,
baka sevmeyi ogrendim. Bu resimlerin karsismda emek vererek durmayi ogrendlm. ilk
basta birazcik bu, insanm anlamadigi bir dilden kotu bir sozlukle bir kitabi okumaya
baslamasma benziyor; 90k az bir tat ahyorsun, saatler geciyor ve hicbir sey olmuyor.
Daha da acisi, bu isi anlamis, cozmus, bilenler var, onlara gipta ediyorsun ve hicbir
zaman o zevklere ve yukseklige varamayacaguu dustmuyorsun. Arna ote yandan bir
gurur da var; bu acaip ve ilk bakista sevilmeyecek, zor, kapah, perspektifi olmayan,
hepsini birbirine benzettigin gozleri cekik insanlara neresinden yaklasacaguu,
kiyafetleri "uzak" ve Dogulu insanlan neresinden sevecegini bilemiyorsun, ama sonra
yilzlerine bakinca, yilzlerini gorunce onlan sevmeyi ogreniyorsun. Biltiln bu kultttrun
icinde yillarca okuduktan sonra onlan sevmeyi ogrendim. Ovundugum sey, 90k fazla
kitap okumak degil, on yilda, en sonunda onlan sevmeyi ogrenmis olmamdir.
(F. ORAN-CUM. 2)
Kitaburun kendi gozukmez, sesi gozukur esas kahramam Meddah'tir ashnda ve
kitabumn en kmlgan yam da onun hazin sonudur. Ben de meddah gibi hissederim; yani
baski altmda. Onu yazma, bunu yazma, onu yazarsan soyle de, annen kizar, baban kizar,
devlet kizar, yaymevi kizar, gazete kizar, herkes kizar; parmaklar sallamr, sallamr, ne
yapsan bir yerinden satasirlar. Yarabbi, dersin, ama ote yandan dusunursun; oyle bir sey
yazacagim ki, hepsi kizacak ama o kadar gilzel olacak ki, boyun egecekler, Bizim gibi
yan kapah, yanm yamalak demokrasisi olan, yasaklan bol bir toplumda roman yazmak,
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benim, Meddahimm rolilne birazcik srvanmaktir; yani illaki siyasi yasaklar degil,
tabular, aile iliskileri, dini yasaklar, devlet, pek 90k sey yazan zorlar. Tarihi roman bu
bakimdan bir tilr kiyafet degistirme istegidir.
(F. ORAN-CUM. 2)
Bu · kitabm takmtisr, benim de kalbimi verdigim temel meselelerden biri
ilsluptur. Ronesans sonrasi Ban medeniyetinin ve 19. yuzyildan Sonra sanat tarihinin
bulusu olan ve her sanatciyi digerinden ayiran ve "iislup" denen 90k ozel bir. niteligi
kendimce kurcahyorum. Bu ilslup denen seyin abartilrms bir kisisel ozellik oldugunu
dusunuyorum Uslup kisilerle, tek tek bireylerle iliskilendirilebilecek bir sey degil; tarihi
kosullarda yan yana gelmis insan cemaatlerinin ozel durumlanyla iliskilidir. Nitekim
romanda 15-16. yuzyil islam nakkaslan ya da Acem ressamlarmm tek tek ilsluplarmdan
90k, onlarm hangi sehirde hangi sahm nakkashanesinde
yan yana geldiginin alti
ciziliyor,
(COSKUN-RADIKAL)
Bence bu kitapta temel sorun Dogu-Bati degil, nakkasm cilesi, sanatcmm
derdidir. Sanat, hayat, evlilik, mutluluktur bu kitabm konusu. Dogu-Bati arkalarda bir
yerde gezinir.
Biltiln kitaplanm Dogu' nun ve Ban' nm yontem, usul, ahskanhk ve tarihinin
kansmasmdan yapilrmstir ve kendi zenginligimi de buna borcluyum. Kendi rahathgim,
cift mutlulugum da buradan gelir, iki diinya arasmda sucluluk duygusu duymadan,
kendi evimde gezinir gibi gezinirim. Muhafazakarlar, koktendinciler benim Bati' yla
kurabildigim rahathgi asla hissedemedikleri gibi, hayalperest modemistler de benim
gelenekten rahat rahat yararlanabilmemi hicbir zaman anlayamaz.
(COSKUN-RADiKAL)
Kitabm admm bu olmasmm akilci sebepleri var: 1. Kitapta tipki Sessiz Ev' de

oldugu gibi kahramanlar birinci tekil sahisla konusuyorlar. Her sey konusuyor, yalniz
kahramanlar degil, esyalar da. Benim Adtm Kirmtzt cilmlesinde bu eda var. 2. Kitabm,
renklerle, gorme zevkiyle ilgili oldugu hissediliyor.
Kitaplanmm adlanm kolay bulamam. Kitabm bitmesine dogru Benim Adim
K1rm1z1 akhma gelir gelmez 90k begenmemistim, Sonradan vazgectigim, bir donem
acaba olsun mu, dedigim, kitabin ilk adi j/k Resimde Ask idi. ilk bakista ask bashgi ile
Hilsrev ile Sirin'de yer alan resme bakip asik olmak temasma giriyordum. Metin
Erksan' m Sevmek Zamani' nda, Kara Kitap ' taki bir hikayeden yararlanarak yazmis
oldugum Gizli Yiiz filminin senaryosunda, Dogu ve Bati geleneginde bu tema var. Bu
kitapta da bundan yararlamyor, onu one cikarmak istiyordum.
(ENVER ERCAN-V AR.)
Resme bakarak asik oluyor Sirin Husrev'e, ama niye kira gidince resmi ilk
goruste asik olmuyor? ikinci kere kira gidiyor, goruyor, asik olmuyor. U9ilncil kere
gidip gorunce asik oluyor. Kara, birinci seferde o kadar yakisikh ve biiyiilil birisine asik
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olmasi gerekmez mi diye soruyor? Sekure de masallarda her sey hep li9 kere olur, diyor.
Masallarda li9 kerede, romanlarda da bir kerede olur. Romanm dunyasi bir motifi bir
kere kullamr. Vazgectigim bu ad, kitabimm temel konusuyla ilgili idi. Benim Adim

Kirmtzt romam bu sorunun etrafmda durmadan donerek sunu irdeliyor: "Eger Sirin,
Htisrev'e onun resmine bakarak asik oluyorsa, Hlisrev'in resmi de gercekten bir Banh
portre gibi yapilrrus olmahydi". Cunku Islam minyatlirlinde daha 90k gene! bir insan
guzelligi resmedilir. Sokakta o resme bakip Husrev'i teshis eder (vesikahk fotograf
gibi). 0 donemdeki padisahlann, hanlarm, Timur'un ylizlerce resmi yapilrmstir ama
suratmm buglin nasil oldugunu bilmiyoruz. Cunku gene! bir padisah, han resmidir.
Tabii gene de bazen bir yerinden benzer. Ne kadar benzer. 0 kadarcik benzerlik asik
olmaya yeter mi?
Kitabun bu temalar etrafmda doner. Biraz da Husrev'i ornek olarak yarattigim
kahraman Kara, askma karsihk alamaymca kendini surgun eder ve yillarca sevgilisinin
yuzunu dusunur. Fakat bir noktadan sonra hatirlayamaz ve Batili anlamda bir portresi
olsaydi onu gozunun onunde canlandirabilecegini sezer. Bilir ki, eger birisinin resmi
yamrmzda yoksa, onu ne kadar seversek sevelim ylizli yavas yavas gozumuzun
onunden. silinir. Yuz yerine cesitli anlann fikirleri gelir gozumtizun onune. Kitabm bir
baska temasi da buydu: birisinin ylizilnli hatirlamak ve ylizlerin benzersizligi. Bu
ylizden kitabm ilk adi j/k Resimde A,Jk idi.
(ENVERERCAN-V AR.)
Husrev ile Sirin ki islam kitapcihgmda en 90k resmedilmis ve en 90k bilinen
hikayedir, kitabimdaki kimi sahnelere, meclislere, durumlara, tutumlara ornek oldu.
Sunu da soylemek isterim: Hepimizin bir kulturu var, roman okumusuz, film
seyretmisiz. Burtin bunlar, kafamizm icerisindeki Jung' cu terimle soylersek, hikaye
arketiplerini olusturuyor. Y eni bir hikayeyi, kafarmzdaki eski hikaye kaliplanm kistas
alarak degerlendiriyor, seviyor ya da seviliyoruz. Hiisrev ile Sirin ise benim
kahramanlanmm
yasadigi kiiltlirde esas hikaye. Yani hayaturnz boyunca
unutamayacagmi ve kahramaru olmak istedigimiz film gibi; Batz Yakastnin Hikayesiiii
diyeyim buna, Romeo ve Juliet mi diyeyim? Bana kahrsa ikisinden de daha az romantik
ve daha gercekci! Daha 90k siyaset, naz, politika, daha 90k entrika olan bir hikayedir ve
o bakundan bana daha olgun gelir.
Benim romammm sorunu; klasik Iran, Acem minyatlirlinlin silzme
eserlerinden daha da damrtilrms bir usluplastirma ve bir siir ile buglin anladigmuz
anlarrnyla romamnm hizi, gucu, karakterlestirme cabasiyla gercekciligini birlestirmekti.
Bu bakimdan hikayenin kahramanlan, eger abartirsak, ipuclanyla gercek kanh, canh
roman kahramam olup Sekure gibi dolaplar ceviriyorlar ve zaman zaman buglinlin
bizlerine 90k benziyorlar. Bir yanlanyla da o minyatlirlerden cikma sahnelerin bir
parcasi olup bizden uzaklasiyorlar. Romamm bu ikisi arasmda ilerliyor.
(ENVER ERCAN-V AR.)
Kitapta kahramanlar, dogaya da resimler aracihgiyla ya da kahplar
aracihgiyla bakarlar. Bu kitabirmn sevdigim, vazgecemedigim bir yam. Aslmda gecmis
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kulturu bugun dolasima sokmak istegiyle yamp tutusan Orhan Pamuk'un bir yam bu.
Arna bu hayalci yam dengeledim. Kitabimm aslmda bir kalbi var: Mutfak! Hayriye'nin
hilkmetmeye cahstigi, bohcaci Ester'in gelip dedikodusunu yapip karmrn doyurdugu ve
Sekure'nin de entrikalanrn devam ettirebilmek icin yukan kattan silrekli asag: inip, saga
sola mektuplar, pusulalar yollayip, cocuklanm
azarladigi, hangi yemegin nasil
yapilacaguu soyledigi insanlarm bulustugu yer. Mutfak ve oradaki esyalar kitabimm
ayaklarmm yere bastigi yerdir. Arna boyle resimle ilgili bir kitap yazarken ben dogayi
kahramanlarm gozunden goremezdim, hele nakkaslardan bahsederken. Onlar icin ve
bugunku okur icin bence; ilgi cekici doga, hepimizin bildigi doga degil, onlann
resmettigi dogadir. Kitabim bu ikilemler ilzerine de kurulmustur, dogru. Kitabimda pek
90k at tasviri vardi. Atlar anlatir, atlarm nasil resmedildigi sayfalar boyu anlatihr. Bir at
da kendini anlatir. Arna Orhan Pamuk sokaga cikip bir ati anlatmaz. Arna zaten bu kitap
benim bir an nasil gordugum ilzerine degil nakkaslann nasil gordugt; ilzerine. Bu kitap
at ilzerine degil at resmi ilzerine bir kitap. Ben kendi goznmle gordtigilm ati, ancak at
resmini degerlendirmek icin arada bir sokanm, i~ orada biter.
(ENVER ERCAN-V AR.)
Arna sunu soyleyebilirim;
polisiye kismi 90k kolay yapiyordurn
ve
ayarhyordum. 0 benim icin hie mesele degildi. Asil benim bu kitapta ilzerinde

durdugum, gururlandigrm, bir sey yaptiysarn sevilmesini istedigim bir yan var: Rani
kitaplanrmzi yazanz, "Sevdin mi?" deriz birisine, "Sevdim" der ama yalmz onu
istemeyiz, aynca su sebepten dolayi sevmesini de isteriz, o da su idi: soztinil ettigim
resimlerin, naksm alemi kitaba yansism isternistim. Uslup, kisilik sahibi olmak,
baskalanndan ayn olmak konusundaki kimi dtlstlncelerimi okuyucu ogrensin, farkma
varsm isterdim. Bu ikisinin birlesimini okuyucu sevsin isterdim. Ozellikle resimleri
tasvir ederken, kahramanlanmm ilslup, kisilik ve zaman uzerine akil yormalan sirasinda
kendimi daha gti9lti hissettim ...
(ENVER ERCAN-V AR.)
Bir kisnn okuyucu kitabi okuduktan sonra adi gecen iran ve Osmanh
resimlerini gorme arzusuna kapildi, Bu 90k dogaldi cttnku kitapta benim aracihgimla
gordukleri resimleri anlatiyordu nakkaslar. 0 resimleri anlatirken 90k zevk almrstim.
Cunku bu kitabi, okuru o resimlerle ilgilendirmek kadar resimleri kelimelerle tasvir
etmek icin de yazdim. Simdi endiseliyim cunku merak edenlerin bir kisrm minyatilrleri
gorunce hayal kmkligma ugradilar. Ctmku biz, dunyamn geri kalan pek 90k yeri gibi
Ronesans'tan sonra ortaya cikan Banh resimle egitildik, hafizalanmizm haritasi bu
resimlerle olustu. Bu yuzden minyatilr egitimini almarms birine sikici ve hatta ilkel
geliyor. Bu aym zamanda kitabimm da temel meselesi.
(N. BEN-AKSiYON)
Minyatilr sanati ile kitabimdaki dil arasmda bir iliski var. Arna daha onemli
bir sey de var: Dikkat edilirse minyatlirlerdeki kisiler hem resmin icine donuktur, hem
de kendisine bakan goze, yani seyirciye donuktur. Husrev ile Sirin bir araya geldiginde
birbirlerine bakarlar, ama aslmda bakislan birbirine degmez, ciinkil govdelerinin
yansiyla da bize donukturler. Benim kahramanlanm da hikayelerini anlatirken hem
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birbirleriyle hem de okurla konusurlar. Hem "Ben bir resimim, bir seyi temsil
ediyorum" derler, hem de "Arna ey okur bak seninle de konusuyorum"
derler.
Minyati.irler kendilerinin resim oldugunu bize hep hatrrlatir. Benim romarumda da bir
roman okudugunun farkindadir okuyucu.

sekilde kadm kahramanlar okuyucunun kendi mahremiyetlerine
girdiginin fazlasiyla farkmdalar. Bir yandan sizinle konusuyor, bir yandan da etrafi
toplayip i.istlerine baslanna ceki di.izen veriyorlar, yanhs bir sey soylememeye
cahsiyorlar. Kadmlar seyredilmekten rahatsizlar, teshirci degiller. Ancak kendilerini dikizleyen okuyucuyu bir sirdas konumuna si.iri.ikli.iyorlar, boylece onu namahrem
kategorisinden kardes kategorisine cekiyorlar ve farkh bir di.izlemyaratiyorlar,
(N. BEN-AKSiYON)
Aym

Kahraman nakkaslanmdan Zeytin, yani Velican, gercek bir kisilik. iranh yi.iz
ressami Siyavus tarafmdan yetistirilmistir. Arna oteki iki nakkas hayalidir. Ote yandan
16. yuzyilda, romammdaki evlenme aynlma sorunlan vardi, Sekure'nin kazai olarak
bosanabilmesi icin baska mezhepten bir kadi bulmasi gerekiyordu.
(N. BEN-AKSiYON)
Ester' in bohcaciligi bir zorunluluk. Y alrnz Osmanh 'ya iliskin roman
yazmanm sorunu degil, Ortacag i.izerine roman yazmanm temel sorunlanndan birisi ve
ayru zamanda geleneksel bir oyunu da. Toplumsal kastlar yi.izi.indenkadm ve erkek
kahramanlar yan yana gelemez. Arna hareketli bir romanda, gerekli kararlar,
kararsizhklar, karar degistirmeler, yani mantigm zikzaklar cizmesi icin, bunlarm
birbiriyle kmstmp, naz yapip, manidar konusup ve birbirlerini karsihkh kovalayrp
reddedebilmeleri icin, yani gercek ask icin, tipki bir savasta oldugu gibi, once ordularm
manevra icin tepeleri tutmalan gerek. Cesitli hilelerle birbirlerine yaklasabilmeleri, buti.in bunlan yapabilmeleri, o donemde aciktan mi.imki.indegil,
ister Osmanh. ister A vrupa Ortacagmda olsun, bu manevralar, bu
kararsizliklar -kitabin bir yerinde dedigim gibi, Nizami'nin bir sozudur bu- "Bu ask
satranci", ancak aracilarla, mektup tasiyan aracilarla olabilir.- Osmanh Devleti'nde,
istanbul'da bunu bohcaci kadmlar yapardi. Kadm oldugu icin kadmlara si.iratle yaklasip
onlarm ic di.inyalanm acmalanna imkan tamyor, azmhk oldugu icin de sehrin icinde
vizrr vizir hareket edebiliyor. Yllksek snuftan bir Osmanh kadmm carsiya gidip,
domates, kereviz almasi ayipti. Dedikodu tasiyan Yahudi bohcaci tipi, Tanzimat
romanmm temel tiplerindendir. Esterde oldugu gibi hep gi.ileriz ona. Ester'in dramma
fazla kulak vermeyiz. 0 baskalannm drammm gelisrnesi icin 1~1k tutan eglenceli bir
unsurdur.
(ORAL-CUMHURiYET)
Her romanda, bunu ne kadar reddetsem de, en azmdan dtlsuncelerinin
kivami, orgusu ve dokusu olarak kendime yakm hissettigim, benden bir cesit kederler
ve kararsizhklar tasryan bir kahraman vardir. Kara Kitap ' taki Galip ya da, bu
romandaki Kara bu baglamda birbirlerine benzerler. Kara da bu kitaptaki bana yakm
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kisidir. Bu kisilerin disma biraz cikmak istiyorum, ama bu kisilerin elindeki kandil ile
dlinyaya bakmadan edemiyorum. Onlar bana benim de bu dunyada yasadigim hissini
veriyor. Kara' da benden birseyler var, ama baska kahramanlarda da benden izler var.
Kara, olaylarm arkasmdan daha 90k slirlikleniyor.
Kahramanlanmi
ve kederleriyle sevdirmek
Kitaplanmda, yan karanhk
verdigim gibi, kimi zaman

zaferleri ve cesaretleriyle degil, sessizlikleri, kararsizhklan
isterim. Ben de oyle sevilmek isterim okurlanm tarafmdan.
bolgelere ve kmlganhk anlarma, tipki nakkaslar gibi onem
uzuldugumun, dertlendigimin farkedilmesini isterim.
(ORAL-CUMHURiYET)

Sekure'de annemden birseyler vardir elbette. Agabeyimi azarlamasi, bizlere
hakim olmasi gibi. Ne yaptigim bilen, hakim, kuvvetli bir kadm. En azmdan oyle
gozuken bir kadm. Oradan itibaren benzerlik biter annemle. Bu neredeyse postmodern
bir benzerliktir. Ayrusiyrms gibi yaparken baska turlu olan. Tabii ki gulunc bir zaman
uyusmazhgi var. Daha sonra, baska bir zamanda, bambaska bir yere annemin ismini
yapistirnus gibiyim. Ote yandan, kuvvetli, 90k kuvvetli yam, kendi isteklerinin
birbirleriyle celistigini bilmesi, bunu bilmesine ragmen, bunlar arasmdaki catismadan
telasa kapilmamasi.
Bunlarm kendi kendine cozulecegini bilerek, kendi icindeki
catismalanna iyi niyetle yaklasmasi. .. Birbiriyle taban tabana celisen istekleri var
Sekure'nin. Onlan bilmesine ragmen, bu celismeden telasa kapilmiyor. Hayatm bu
celismelerinden kurulmus oldugunu bilmenin rahathgi icinde, en sonunda bir seyin agir
basacagim bilerek, her seyi, kendi zenginligi olarak olumluyor.
(ORAL-CUMHURiYET)

Benim Adim Kirmizt' daki ailenin yasadiklan, simrh olarak benim
yasadiklanm lizerine kurulmustu.r. Benim de anemin adi Sekure, Sevket diye bir
agabeyim var. Kitapta bir de Orhan goreceksiniz. Bir donem de babamiz uzaktaydi
(romandaki baba da gidip gelmiyor). Ben, annem ve agabeyim birlikteydik.
Kitapta anlanldigi gibi agabeyimle cekisirdik. Uzaktaki babamizm, Benim
Adim Kirmizi' da oldugu gibi, donmesi soz konusuydu. Annem bize soz gecirmekte
zorlarurdi, Benim Adim K1rm1z1' da, kimi zaman gosterildigi gibi, bize ofkelcnerck
bagmrdi. Arna blitlin benzerlikler bu kadar.
(ORAL-CUMHURiYET)
Cocuklugumda, yedi yasimdan on dokuz yasima kadar ressam olmak istedim.
Ailemin icerisinde hep resim yapan karakoyundum. ikincisi Osmanh resmiyle ilgili,
ilkel cep kitaplan cikardi. Oradaki Osmanh minyatlirlerini kopya ederdim. lcgudusel bir
merakla bunu yapardim. 13 yasmda ortaokul ogrencisiyken 16. yuzyildaki Nakkas
Osman'la, 18. yuzyildaki Levni arasmdaki uslup farkuu bilirdim. Bu konudaki kitaplan
ahr, takip ederdim, ozel merakim vardi.
Nakkaslarla ilgili bir kitabi yillarca dusundum. Bir donem bu tek bir nakkasm
hayat hikayesi seklindeydi. Fakat sonra ondan caydim, Bir de 24 yildir ben de bir cesit
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nakkas hayati yasiyorum. Eger benim kitabimda nakkaslar hayatlanm kor oluncaya
kadar, pistahta dedikleri cahsma tahtasmm basmda geciriyorlarsa, ben de 24 yildir bir
cesit masamm basmda duruyorum. Bazen yazarsm, bazen yazamazsm. Bazen moralin
bozulur, hicbir sey yapamazsm. Bazen uc giln yazarsm, hepsini cope atarsm. Bazen kara
bulutlar gibi karanhklar basar, bazen de 90k sevinirsin, memnun olursun. Sonra butun
yaptiklanm
ortaya cikanrsm, Kitabimda anlattrgun gibi kiskancliklar,
sevincler,
yapttgm ise karsihk ahp alamama buhranlan, umutlar, ofkeler, toplumsal olarak yazar
arkadaslanmi da tamdignn icin, butun bu isi yalmz nakkashgi degil; aslmda "sanatci
hayatmi" da anlatmanm bir yolu olarak dusundum.
(ORAL-CUMHURiYET)

Benim Adim Kirmizt' daki zarafet ve ol9il duygusu bir ozlem niteligi tasir ve
benim kahramanlanm eski caglann birligini, guzelligini, safhgmi ararlar. Benim kendi
dilnyam, Benim Adtm Kzrmzzz'nm bu olculu, zarif ve Allah'm yakm oldugu dtmyasi
degil, Kara Kitap 'm kaotik ve karanhk dunyasidir.
(AKMAN-SABAH)
Bana sorarsamz bu kitap, en derinden, su unutulmak korkusunu ve sanatsal
unutulmanm korkunclugunu anlatir. 250 yil, Iran etkisiyle, Timur zamamnm sonundan
16. yuzyilm sonuna kadar -ondan sonra, Batt etkisiyle degisir- Osmanli'da iyi kottl
resim yapilrrusur, Nakkashk, islam'daki resim yasagim kenanndan kosesinden zorlar.
Resimleri, padisahlar, sahlar, hakanlar, sehzadeler, pasalar yaptirdigr icin, kimse bunlan
sorgulayamarrustir. Kimse bunlan gormemistir. Zaten bunlar kitap icinde kalrmstir.
Daha 90k sahlar bu isi askla sevmislerdir. Sah Tahmasp gibi nakkaslarla dusup kalkip,
kendileri nakkaslik yapacak kadar isi ileri goturrnttslerdir. Sonra bu zarif gelenek
gaddarca, tarihin acrmasiz gucuyle, Ban resminin bambaska bir gilcil ve portre resminin
cekiciligi yiiztmden ve onlarm yontemleri daha cazip geldigi icin, yok olup gitmistir. Bu
unutulmanm fecaati ve kederi Uzerinedir kitabim aslmda. Biltiln dertler, kederler,
bildigimiz insan hayatmm sunrhhgi ve zavalhligma bagh.
(ORAL-CUMHURiYET)
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