Benim Adým Kýrmýzý’yý anlatýyor
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Doðu ve Batý meselesine resim sanatý üzerinden yaklaþýr « Benim adým kýrmýzý » ve yazarýn
« en iyimser romaný » dýr. Nakkaþlarýn, minyatür sanatýnýn anlatýldýðý roman bu sayede bizi çok az
bildiðimiz bir dünyayla tanýþtýrmýþtý. Bu figürleri, hikayeleri hatta renklerý bile kurallara baðlanmýþ,
imza atýlmasýnýn ayýp sayýldýðý bir sanat anlayýþýydý. Bu yüzden bu roman ayný zamanda dev bir
külliyatýn takdimi gibiydi. Zaten Orhan Pamuk da röportajlarýnda sýk sýk « Bu romaný yazmak
için çok ama çook okudum » diyordu. Hatta ABD’ye dek uzanan bu okumalarla da yetinmemiþ
Topkapý Sarayý Müzesi Eski Müdürü Filiz Çaðman’la uzun uzun konuþmuþtu.
Ýþte bu yüzden bugün artýk Sabancý Müzesi’nde çalýþan ve Nazan Ölçer’le birlikte birbirinden
deðerli sergilere imza atan Filiz Çaðman’dan « o günü » anlatan bir yazý yazmasýný istedim. Ama
ne kadar ýsrar etsem de « olmaz » dedi. Sonunda dayanamayýp sordum « Neden? » yanýtý bir
yazýya bedeldi: « Yazamam, utanýrým. Çünkü o mükemmel bir kitap. « Ýþte bu sözleri üzerine
telefonda bir anda kendimizi « Benim Adým Kýrmýzý » üzerine sohbet ederken bulduk ve ardýndan
bu sohbete bir röportajla devam etmeye karar verdik…
Orhan Bey mi sizi aradý?
Evet. Telefon etti ve nakkaþlarla ilgili bir
roman yazdýðýný, görüþmek, konuþmak istediðini söyledi. Çok sevindim. Sonunda buluþtuk. O gün tam dört saat konuþmuþuz…
Nerede yaptýnýz bu sohbeti?
Topkapý Sarayý’nda, kütüphanede. Orhan
Pamuk dersini gerçekten çok iyi çalýþmýþtý.
Bu çok hoþ bir þey. Pek çok insan çalýþmadan gelir. Öyle ki « Orhan Pamuk’tan ders
aldým » diyebilirim. Bir konu nasýl incelenir,
roman yazacak olan bir edebiyatçý ne kadar
çalýþmalý?
« Bunu da mý okumuþ » dediðiniz kitaplar
var mýydý?

Sadece kitap deðil, akademik makaleleri bile
okumuþtu. Ve bunun için Amerika’ya gitmiþti.
Satýn alabileceði bütün kitaplarý satýn almýþtý.
Okumadýðý hiçbir þey yoktu. Bir sanat tarihçisi kadar bilgisi vardý. Doktora öðrencisinin
bile bu kadar okuyanýna rastlamadým.
Üniversitede olsa yapmýþ olduðu araþtýrmalarla profesör olur muydu?
Çok rahat. Tabii bunun bir kurgusu var, bu
bir roman. Bir de –bunu kendisine de söyledim- sanki benim için yazmýþ gibiydi.
Neden?
Yýllarca Osmanlý nakkaþlarý üzerinde çalýþtým.
Ýþte onlarýn en ünlüleri bu romanda yerini
almýþtý. Nakkaþ Osman gibi. Ben osman üze-
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rine neredeyse kýrk sene çalýþtým. Ayrýca
romandaký katilin gerçek adý Velican olan
nakkaþýn olmasý beni çok mutlu etmiþti. Bu
kiþiler hakkýnda bilgiye rastlamak da zordur.
Mesela nakkaþ Osman’ýn biyografisini çýkarmak için izini maaþ defterlerinden takip etmiþtim. Birisi oturup onlar hakkýnda yazmamýþtýr.
Ýþte Orhan Pamuk onlarý kiþiliklerine yakýþýr
kimlikler içinde çok güzel sunmuþtu.
Orhan Pamuk, kendisinin vurguladýðý
üzere Niþantaþý’nda doðup büyümüþ bir
yazar. Nakkaþlarýn dünyasýný anlamýþ
mý?
Evet. Mükemmelliði de bu. Orhan Pamuk,
Ýslam dünyasýnýn resme nasýl baktýðýný, resmi
nasýl algýladýðýný çok iyi anlamýþtý. Batý hayranlýðý ile beslenmiþ bir entelektüel topluluðun
içinden çýkan bir yazarýn bunu anlamasýný
þaþýrtýcý bulmuþtum. Bir kere kestirmeden git-

memiþti. Mesela sadece Firdevsinin Þeyhnamesi koca bir destandýr: 60 bin beyit. Ayrýca
resme bakmayý ama Doðu resmine bakmayý,
onu görmeyi, anlamayý da öðrenmiþti. « Ben
bir aðacým » bölümünün son cümlesi gibi.
Orada aðaç, « ben bir aðacýn kendisi deðil,
mânâsý olmak istiyorum » der. Bu yüzden
bu kitap çok özeldir. Ben tüm Orhan Pamuk
romanlarýný severim ama bu baþka bir þey.
Mükemmel. O kadar bilgiyi öðrenip sonra
özümseyip kahramanlar yaratýp romanlaþtýrabilmek... Ýþte bu Orhan Pamuk’a özgü bir
þey...
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Orhan Pamuk’un kaleminden
Filiz Çaðman’la
olan sohbetleri
« Benim adým Kýrmýzý yi en dikkatle
okuyan ilk okur Topkapý sarayý Müdürü Filiz
Çaðman’dýr. Ben kitaba baþladýðýmda Filiz
haným, saray kütüphanesinin müdürüydü.
Kitabý yazmaya baþlamadan onunla uzun
uzun konuþtum. Tamamlanmamýþ resimlerden anlaþýldýðý gibi nakkaþlarýn atlarýn çizimine
ayaklarýnýn ucundan baþladýklarýný, bunun
da bütün bir at resmini ezbere bildikleri
anlamýna geldiðini, bana Filiz Haným öðretmiþtir. « Benim Adým Kýrmýzý » yayýmlanmadan önce Topkapý Sarayý’nda bir Pazar
günü Filiz haným’la buluþup sayfa sayfa bütün
kitabý gözden geçirdik. Ýþimiz geç saatte bitti.
Ortalýk iyice kararmýþ saray-müze boþalmýþtý...
Enderun avlusuna çýktýk. Bomboþ, karanlýk
ve ürperticiydi her yer. Sonbahar yapraklarý,
rüzgar, soðuk... Romanýmda anlattýðým hazinenin duvarlarýna karanlýk gölgeler vuruyordu.
Durup sessizlikte uzun uzun baktýk... Elimizde
yayýmlanmamýþ kitaptan sayfalar. Hani bazý
þeyler için « yalnýz buna deðer » deriz ya...
yalnýzca saraydaki o rüzgarlý karanlýk Pazar
öðleden sonrasý « Benim Adým Kýrmýzý » yý
yazmaya deðdi... ».
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