
Ex-libris 
ya da Pertev Efendi’nin 



Her kitabın bir kaderi var…



BİRİNCİ BÖLÜM

Benim adım Pertev. Ciltçi Pertev… Mücellit Pertev… 
Her biri dünyalar kadar değerli kitaplara mücevher gibi giy-

siler giydirdim ben. İpek ibrişimlerle tutturdum yapraklarını. 
Ceylan derileriyle kol kanat gerdim aklın hükmünü bâki kılan 
yansımalarına. Atlas kumaşlarla kapladım. Güneşin renkleri ka-
dar güzel ebrularla süsledim. Altın sırmalarla işledim.

Ne kadar şanslıyım ki şu sıradan hayatımı İstanbul’da, sultanın 
adı gibi kutsal bu topraklarında yaşama şansı vermiş Mevlam bana. 
Ve ne kadar şükretsem azdır ki, yaşadığım topraklar kadar kutsal 
olduğuna inandığım bir işle uğraşarak kazanıyorum hayatımı... 

Kitaplarla… 
Ciltçi Pertev’im ben… Mücellit, nakkaş, hattat Pertev’im… 

Kitaplara düşkün Pertev’im…
Hangi ismimle, hangi lakabımla çağırırsanız çağırın beni, adı-

mın önüne her zaman kitapla ilgili bir anlam yerleşmiş olacak. 
Hem de hiç kopmamacasına…

Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ciltleme mutluluğuna da 
eriştim ben, Muhammed el-Buhârî’nin ulu bir çınarın gölgesin-
de nakşettiği El Edebü’l-Müfred’ini de…

Gözlerini Isfahan’ın tozlu güneşine açıp aşkına yazmak uğ-
runa genç yaşında İstanbul’a kadar gelen Hâmidî’nin şiirlerini 
ciltleme şansı da verdi Yaradan bana; Hayyam’ın dünyaya ve bu 
âlemdeki varlığımıza başka bir gözle bakmamı sağlayan rubaile-
rini de…

Tezhiplerle, hatlarla bir nakış gibi donatılmış, isli mürekkep 
ve kamışla günler geceler boyu el emeği göz nuruyla işlenmiş 
elyazması kitaplara da giydirdim o süslü kıyafetleri; Ortaköy 
Belvedere’deki Yahudi matbaalarının yağ kokusu ve manivela 
kolunun sesi içinde, her biri birbirinin aynı basılan İbranice ve 
İspanyolca Tevratlara da…
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Kitaplara âşığım ben…
Onların bu evrende kapladıkları alana âşığım. Onlara do-

kunmaya, bakmaya, hissetmeye, koklamaya âşığım… Onlara sa-
hip olmaya, okumaya, okumaya olan açlığa âşığım.

İçlerinde sakladıkları o inanılmaz bilgiye âşığım. Beni götür-
dükleri dünyaya, aklıma açtıkları ufuklara, ruhumda yaktıkları 
ışığa, içlerinde barındırdıkları büyüye âşığım. Sırdaşlıklarına, bil-
geliklerine, sığındığım tapınaklarına âşığım.

Bütün kitapları sevdim ben. El hüneri, göz nuru, her biri bir 
aşkın yansıması olan elyazmalarını da sevdim, yaşadığım şehir-
deki meslektaşlarımın aksine, matbaadan tespih taneleri gibi bir-
birinin aynı çıkan baskıları da sevdim. 

Bütün kitapları sevdim ben… 
Bütün kitaplar da beni sevdi.
Yaptığım ciltlerin içinde uzun yıllar yaşayacaklarını bilmek, 

bana en tatminkâr mutlulukları verdi. Sayfalarında günler gece-
ler boyu gözlerimi gezdirmek, bilmeye aç zihnimin ışığı oldu. İç-
lerindeki bilgi, karanlıklarımı aydınlattı. Sessiz fısıltıları ruhumu 
dingin sularda yüzdürdü.

Varlıkları bana sonsuz huzur verdi. 
Bütün kitapların mı? 
Evet…
Ama biri hariç… 
O, hayatımı altüst etti. Aklımı yerle bir etti. Huzur içinde 

yaşayıp yine huzur içinde terk etmeyi hayal ederken, bu dünyayı 
bana dar etti. 

Kaderi kaderim oldu. Kaderim kâbusum oldu… 
Şimdi hayatıma o kitap hükmediyor. Kaderimi tamamen o 

yönlendiriyor. Bundan sonra neler olacağı hakkında en ufak bir 
fikrim bile yok. Şu ana kadar olanlar, sonrası için işaretler veri-
yor belki ama ne anlama geldiği belli olmayan işaretler bunlar.  

O yüzden her şeyi yazmaya karar verdim. Eğer olur da Mev-
lam bir süre daha yaşamama izin verirse, ilerde bir gün yeniden 
açıp okuyacağım bütün olanları. 

Ama şimdi, zamana not düşmeliyim. Kendi zamanıma ve 
kendi kaderime… 



İKİNCİ BÖLÜM

Bu satırlar Pertev’e ait. Mücellit Pertev’e… 
Benden yüz yıl kadar önce İstanbul’da yaşamış olan ciltçi-

ye…
Kendi el yazısıyla yazmış ve belki de kendi elleriyle ciltlemiş 

olduğu yazmadan okuyorum bunları size… Hayatının belli bir 
döneminde yaşadıklarını önce aklına, sonra ruhuna aktardığı ve 
bütün bunları da divitinin mürekkebiyle kaynaştırıp aharladığı 
kâğıda döktüğü kitabından…

Bu tek nüsha elyazması kitap bana büyükbabamdan kaldı. 
Onun eline nasıl geçtiğini, ona nasıl sahip olduğunu bilmiyo-
rum. Daha uzun yaşasaydı bunları bana anlatma imkânı bulurdu 
eminim. Ona göre çok önemli olan bu kitaptan bahsetmek için 
benim biraz daha büyümemi, söylediklerini anlayabilecek, kav-
rayabilecek yaşa gelmemi bekledi belki de. Bilemiyorum. Çünkü 
buna hiç imkânı olmadı. Ben daha çocuk yaştayken Allah’ın ka-
tına göç etti büyükbabam. Bana, içinde mücellit Pertev’in not-
larının da olduğu, çok sevdiği otuz kadar yazma eseri bırakarak.

Mücellitin notları uzun süre kitaplığımın tozlu raflarında 
bekledi. Büyük bir sabırla… Hiç acele etmeden… Tekrar açılıp 
okunacağı, yapraklarının tekrar gün ışığıyla dolacağı, ona bakan 
gözlerden okuyucusunun zihninde yeni bir yolculuğa, yeni bir 
maceraya atılacağı günü bekledi sabırla… 

Ama ben bu kitabı kütüphanemin rafında durduğu uzun yıllar 
boyunca açıp bütünüyle okuma fırsatı bulamadım bir türlü. Taa 
ki, size birazdan anlatacağım o tesadüf gerçekleşene kadar. Evet, 
zaman zaman kitabı rafından indirmiş, kütüphanenin yanında 
ayakta dururken cildini açmış, sayfalarını aralayıp şöyle bir göz 
gezdirdiğim olmuştu. Ya da kitapsever bir konuğum geldiğinde, 
bu kitabı da diğerleriyle beraber masaya yayıp içinden rastgele 
sayfalar açıp rastgele satırları okuduğumuz da… Ama nedense 
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okumayı o kadar sevdiğim, kitaplara o kadar düşkün olduğum 
halde (mücellitle tek ortak özelliğimiz de bu olmalı) hayatımın 
o döneminde elime bu kitabı alıp da okumaya kendimi hazır his-
setmedim. 

Bugün bakınca, demek ki diyorum kendi kendime, her şey 
gibi bunun da bir zamanı varmış. Mücellitin kitabının beni ça-
ğıracağı, içindekileri bana anlatacağı, bana içini dökeceği bir za-
man... Belki de büyükbabamla el ele vermiş, beraberce en uygun 
anı bekliyorlarmış. Kimbilir…

Ben kim miyim?
Benim kim olduğumun pek fazla bir önemi yok. Ben sadece bu 

öyküyü size aktarma şansı bulan sıradan biriyim. O yüzden ken-
dimden pek bahsetmeyeceğim. Hatta adımı bile söylemeyeceğim 
size. Benimle ilgili bilgilerle kafanızı hiç karıştırmayacağım. 

Bu kitabın bende olmasının sadece yalın bir tesadüf olduğu-
na inanmıyorum. Bunun bana verilmiş bir görev olduğuna, bu 
kitapta yazanları sizlere anlatmak için seçilmiş biri olduğuma bü-
tün kalbimle inanıyorum.

O yüzden bu kutsal görevimi yerine getirip usulca aradan çe-
kilecek ve sizi mücellitle başbaşa bırakacağım. 

Sadece Pertev’in öyküsünü aktaracağım size. O güzel, sürük-
leyici, şaşırtıcı öyküyü… 

Mücellit Pertev’in kitabını aklıma yeniden düşüren olayların ol-
duğu ve size anlatacağım hikâyenin bu kitapla bağlantısını fark 
ettiğim tarih, bundan yirmi yıl kadar öncesine dayanıyor. 

1877 yılı Mayıs ayının on dördüncü gününe. 
Olayları daha iyi hatırlamak için biraz gerilere gitmeye, zih-

nimin derinliklerinde kalan, artık soluk bir duman gibi oradan 
oraya uçuşan anıları yeniden canlandırmaya ihtiyacım var. 

O Mayıs günü New York’ta, yeni dünyanın, baharı sükûnetle 
karşılayan bu şehrinde, Hariciye Nezareti’ne bağlı ataşelikte gö-
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revli olarak bulunuyordum. Osmanlı ile Amerika Birleşik Dev-
letler’i arasındaki ticaretin geliştirilmesi, 1862 yılında imzalanan 
anlaşmanın içeriği uyarınca özellikle tütün ve afyon ihracatının 
artırılması için bazı görüşmeler yapmak gibi amaçları vardı bura-
ya gelişimin. Ama doğrusunu isterseniz bu seyahatin sebebinin 
anlatacağım hikâyeyle hiçbir ilgisi yok.

Zihnimin o kadar zaman öncesindeki bir tarihi tam olarak 
hatırlayacak kadar iyi çalıştığını düşünmeyin sakın. Bugün, ak-
sine, en yakın olaylar bile uzak birer anı gibi geliyor bana. Geç-
mişte kalan sıradan bir olayı bile hatırlamayı başarı olarak görü-
yorum kendimde. Yaşım artık “gününü yaşa da gerisine kafanı 
çok yorma” demeye başladı çoktandır. Ama yine de üzerinden 
yirmi yıl geçmesine rağmen o günün tarihini hâlâ tam olarak ha-
tırlayabiliyorum. Hatırlayabiliyorum çünkü New York’ta, Del-
monico’nun restoranında garson çocuğun eline küçük bir bahşiş 
sıkıştırarak aldırdığım ve orada otururken okuduğum gazeteyi, 
aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ saklıyorum. Zaten bütün 
hikâye, o gazetede okuduğum bir haberle şekillenmeye, yerli ye-
rine oturmaya başlamamış mıydı?

Hayatın bazen ne tesadüflere yol açacağını kimse tahmin ede-
mez. Halbuki her şeyin zaten bir tesadüf olduğunu ne çabuk unu-
turuz. Gökyüzündeki milyarlarca gezegenden tesadüfen bu dün-
yada, bu güzelim yerkürede hayat bulduğumuzu, tesadüfen var 
olduğumuzu, tesadüfen şimdiye evrildiğimizi, tesadüfen bunu fark 
edecek bir aklımızın olduğunu… Tesadüfen doğduğumuzu, tesa-
düflerle yaşadığımızı… Bütün bunları unuturuz da hayatta kar-
şılaştığımız o ufacık tesadüflere şaşar kalırız.

Ne tuhaf canlıdır insan…
Hepsini anlatacağım size. Aktarmam için bende olanların 

hepsini. Anlatacağım olayların benim başımdan geçen olaylar ol-
duğunu düşünmeyin sakın, benden yüz yıl önce yaşamış Pertev’in 
başından geçen olaylar bunlar. Kitaplara âşık mücellitin…

Lakin bana biraz müsaade etmelisiniz. Önce zihnimi iyice bir 
toplamam lazım. Eskisi gibi değilim artık. Vücudum da aklım 
da eskisi gibi çalışmıyor. Geçen yıllar omuzlarımın üzerinde bir 
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yük gibi ağırlaştırıyor beni. Geçmişe doğru çekiyor. Umuyorum 
Mevlam bu hikâyeyi baştan sona anlatacak gücü verir bana…

İşi gücü bırakalı uzun yıllar oldu. O zamandan beri günlerimi 
sıklıkla şu anda cumbasında oturduğum Bayezid’deki iki katlı ah-
şap evimde geçiriyorum. Çoğunlukla okuyarak ve yazarak… Ne 
yazıyorum diye merak ediyorsanız hiç etmeyin, ıvır zıvır işte…

Ama bir dakika… Hay Allah, hikâyeye bir türlü başlayamı-
yorum, değil mi? Konudan konuya atlıyorum. Yine aklım, üze-
rine üflediğinizde dört bir yana dağılan karahindiba çiçeğinin 
tohumları gibi oradan oraya uçuşmaya başladı. 

Durun, lütfen kızmayın. Hemen topluyorum yarım kalan ak-
lımı… 

Evet, ne diyordum? 1877 yılının Mayıs ayıydı. Amerika’daki, 
çoğu Washington’da olan görüşmelerimi bitirmiş, son detaylar 
için New York’a dönmüştüm. Buradaki işlerimi de toparladıktan 
sonra, önce gemiyle Liverpool limanına, oradan da İstanbul’a dö-
neceğim günü beklerken, kalan birkaç günümü çevreyi gezerek, 
sakin ve koşuşturmacadan olabildiğince uzak geçirmeye çalışı-
yordum. O gün öğle yemeğini, daha önce de birkaç kez uğradığım 
restoranda yemeye karar verdim. Yemeğimi bitirmiş, garsonun si-
parişim üzerine koşturarak alıp getirdiği New York Times gazetesi-
ne göz gezdirirken iç sayfalardaki bir haber gözüme çarptı.

O haberi, buralara kadar yanımda taşıdığım ve ilk kez okudu-
ğum o tarihten bugüne kadar gözüm gibi sakladığım gazeteden 
size aynen okuyorum.

MEŞHUR CORVINA KÜTÜPHANESİ

ÇOK SAYIDA YAZMA ESER SULTAN ABDÜLHAMİD TARAFINDAN 

MACARİSTAN’A İADE EDİLİYOR

Athenaeum Dergisi’nin Budapeşte muhabiri 22 Nisan’da konuyla 
ilgili olarak, “Ünlü Corvina Kütüphanesi’ne ait 35 elyazması kodek-
sin Sultan Abdülhamid tarafından hoş bir sürprizle özel bir elçiyle gön-
derileceğinin duyulması Macar halkını mutlu etti” diye yazdı. Macar 
Kralı Matthias Corvinus’un maiyetindeki ihtişam ve kendisini farklı 
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kılan üstün kültürüne okurlarımız yabancı değil. “Corvina” adıyla bi-
linen ünlü kütüphanenin mavi kadifeyle ciltlenmiş ve kralın armasıyla 
damgalanmış koleksiyonunun 50 bin elyazması ciltten oluştuğu söy-
leniyor. Kralın bu yazma kitapları elde etmek için çok fazla emek ve 
para harcamak zorunda kalmadığı, aksine İstanbul Türkler tarafın-
dan fethedilince Yunan âlimlerin bu kodeksleri İstanbul’dan kaçırdığı 
ve sonrasında da 300 müstensih yıllar boyu süren çalışmalarıyla bu 
kitapları istinsah ettikleri ve bezedikleri rivayet ediliyor. Bu muhteşem 
ve az bulunur hazine Macar Kralı Matthias Corvinus’un ölümünden 
sonra halefleri tarafından ihmal edilmiş ve maalesef yüzlerce cilt yaz-
ma kitap telef olmuştur. Geriye kalanlarsa Türklerin Macaristan’ı is-
tila etmelerinin ardından Budin’den İstanbul’a taşınmış ve sarayın 
rutubetli mahzenlerinde çürümeye terk edilmiştir.

Şüphesiz ki kitapların taşınması emrini veren Muhteşem Süley-
man, haleflerinden farklı olarak son derece kültürlü bir padişahtı. Fars-
ça ve Türkçe yazan iyi bir şair olmasının yanında Yunanca ve Latince 
bilirdi. Bu sebeple Corvina’daki edebi eserlere sonsuz bir ilgi duymuş 
olmalı. (En az onun kadar münevver bir kişi olan, Yunan asıllı veziri 
İbrahim Paşa, saraylara ve kiliselere ait kitapların ve bazı başka değerli 
eşyaların yanı sıra, Herkül, Diana ve Apollo’nun pirinç heykellerini de 
İstanbul’a götürmüş ve bunları At Meydanı’na diktirmiştir.)

Türklerin Macaristan’ı fethinden sadece 100 yıl sonra, İstanbul’da 
yatan hazinelere ait detaylar Macaristan’a ulaşmaya başladı. Tahmin 
edilebileceği gibi mücevherler ve diğer hazineler bir yana, Corvina Kü-
tüphanesi’nin, Macaristan’ın bu en parlak dönemine ait kutsal hazi-
nesinin izlerine rastlanması her Macar’da büyük bir heyecan yarattı. 

Kardinal Pázmány’ın, kütüphanenin iadesi için Bâb-ı Âli’ye 200 
bin altın teklif ettiği, ancak bu teklifinin cevapsız kaldığı iddia ediliyor. 
Kitaplar Topkapı Sarayı’nda Müslümanlara ait kutsal hazinelerin de 
saklı olduğu “Kubbealtı” adı verilen binada kendi hâllerine terk edil-
mişti. Bu koşullar Corvina Kütüphanesi kodekslerinin Avrupalıların 
erişimine kapalı olmasında ve kitapların durumu hakkında hiçbir bilgi 
alınamamasında rol oynamış olmalı. Bazı seyyahlar ve elçiler bura-
da binlerce cilt kitabın bulunduğunu söylese de sadece birkaç cildin 
olduğunu söyleyenler de az değil. Nihayetinde çok yakın zamanda 
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Baron Hammer-Purgstall’ın Kubbealtı’nı ziyaret etmesi ve oradaki 
gözlemlerini aktarmasıyla kitapların durumu hakkındaki bilgimiz bü-
yük oranda değişti. Bu nedenle Sultan’ın, aşağıda isimleri yazılmış 
yazma kitapları Budapeşte Üniversitesi’ne hediye olarak göndermesi 
büyük bir lütuf olarak değerlendirilmeli.

1. Vitruvius; 2. Aristotales, Ægidius Romanus; 3. Hareket üze-
rine bir inceleme; 4. Suetone, İmparatorların Hayatı; 5. Latin Gra-
meri; 6. Plutarkhos, Aristeides’in Hayatı; 7. Mitoloji; 8. Albertus 
Magnus, de Mineralibus; 9. Aeli Spartianus, Aelianus Probus; 10. 
Gramer; 11. Terentius Comedia; 12. Simon Pannoniensis, Sana-
tiones; 13. Pompeius Trogus; 14. Cicero; 15. Plinius Secundus, 
Panegyricon; 16. Cerrahlık üzerine tezler; 17. Caesar, de Bello 
Gallico; Hispanico; 18. Augustinus Tarihi Yazarları; 19. Clemens; 
20. Simon Pannoniensis, Sinonimler; 21. Speculum Humanae Sal-
vationis; 22. Theophrasti, Historia plantarum; 23. Tertullianus 
Marcionem’e karşı; 24. Tacitus; 25. Silius Italicus; 26. Eusebius, 
Preparatio Evanghelica; 27. Bir XIII. Yüzyıl İncili; 28. Dini Kitap; 
29. Quintus Curtius; 30. Dante, İlahi Komedya; 31. Aristotales, 
Politika; 32. Eusebius, Chronicon, Çeviri: Jérome; 33. Tarih Kitabı 
34. Seyrüsefer Kitabı; 35. Cicero, In Verrem.

Macarlar için 10. numaralı “Gramer” kitabı özellikle önemli ola-
bilir. Bu kitap eğer Macarca ise Macar filolojisi için çok değerli bilgiler 
içerebilir. İstanbul’daki, Corvina Kütüphanesi’ne ait bu kitapların iyi 
durumda oldukları söylenebilir. Ünlü kütüphaneye ait daha çok sayı-
da yazma kitap var ve Bâb-ı Âli bu kitapların Avrupalı bilim adam-
larının erişimine açılmasını sağlayarak bilime çok önemli bir katkıda 
bulunuyor.

The New York Times
14 Mayıs 1877 

Gazetedeki bu haberi okur okumaz aklıma ilk gelen, İstanbul’da 
evimdeki kitaplığın raflarında duran yazma oldu. Mücellit Per-
tev’in hayatının bir dönemini anlattığı ve bana büyükbabamdan 
kalan yazma. 
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O güne kadar elime alıp bütünüyle okumamıştım kitabı. Ama 
arada göz gezdirirken notlarının bir bölümünde birkaç kez Corvi-
na Kütüphanesi’nden bahsettiği nedense gözümden kaçmamıştı. 

Haberi okur okumaz aklıma o soru düştü; gazetede yazdığı 
gibi Sultan Süleyman’ın Macaristan’ı fethinin ve Corvina Kü-
tüphanesi’nden yazmaları İstanbul’a getirmesinin üzerinden ge-
çen yüzlerce yıl sonra çıkan bir haberle, bundan yüz yıl önce İs-
tanbul’da yaşamış, küçücük dükkânında kitaplar ciltleyen bir 
ciltçinin nasıl bir ilişkisi olabilirdi?

Bu sorunun cevabının mücellit Pertev’in kitabında gizli ol-
duğuna en ufak bir şüphem yoktu. O gün New York’taki resto-
randa aldırdığım ve bu haberi okuduğum gazeteyi, İstanbul’a dö-
nene kadar yanımdan ayırmadım. Eve döner dönmez de kitabı 
raftan alıp hak ettiği ilgiyi göstererek büyük bir keyifle sonuna 
kadar okudum. 

Şimdi onu size de okuyacağım. Bana verilmiş olduğuna inan-
dığım bu görevi yerine getirecek ve hep eksik kaldığını hissetti-
ğim bir işi tamamlamış olmanın verdiği iç huzuruyla hayatıma 
devam edeceğim.

Ama lütfen acele etmeyin... 
Önce uzanıp mücellit Pertev’in kitabını raftan alacağım. Ar-

dından evin kendimi en huzurlu hissettiğim yerlerinden biri olan 
cumbasına çıkacak ve örtüsü iyice aşınmış koltuğuma oturaca-
ğım. Yeni kaynatılmış, az şekerli kahvemi yanımdaki sehpanın 
üzerine koyduktan ve yavaşça arkama yaslandıktan sonra size 
kitabı okumaya başlayacağım. Dışarda incecik yağan sonbahar 
yağmurunun sesine kulak vereceğim bir yandan. Onun ıslak taş-
larda çıkardığı yumuşak seslerin uyumunu hiç bozmamaya gayret 
ederek okuyacağım kitabı. Hiç acele etmeden… Ağır ağır... 

Ve söz verdiğim gibi usulca aradan çekilecek, sizi mücellit 
Pertev’in o güzel, sımsıcak öyküsüyle başbaşa bırakacağım.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bundan sadece kırk gün kadar önce başladı her şey... 
Bu kadar kısa zamanda kaderimde böylesine tuhaf değişiklik-

ler olabileceği kimin aklına gelirdi?
Bana gökyüzünden bir lütuf gibi indirilen sıradan ve sakin 

hayatım, şu geçen birkaç hafta içersinde hayal bile edemeyece-
ğim rüzgârların etkisinde, açık denizlerde rotasını kaybetmiş yel-
kenliler gibi sürükleniyor. 

Artık ikinci yarısını çoktan sürdürmeye başladığım yaşamım-
da, her şeyin kırk gün öncesine kadar olduğu gibi olaysız, tehli-
kesiz, heyecansız seyredeceğini umar ve dilerken, kaderim bana 
yeniden oyunlar oynamaya başladı. Sonsuz, hiç bitmeyecekmiş 
gibi gelen bir düzen içersinde geçen günlerimin, bu dünyadan 
göçüp gidene kadar aynı yeknesaklıkla yaşanmasından başka bir 
şey dilemezken, şu basit hayatım sanki bir başkasının hayatı şim-
di. Düne kadar kendimi insanların arasında güvenilir, dürüst, sa-
dık, ağırbaşlı, belki biraz kibirli bir adam olarak görürken, bugün 
hiç onaylamayacağım, bilsem tanımazdan geleceğim, duysam ya-
nından uzaklaşacağım başka birinin hayatını yaşıyor gibiyim.

Aklımı, elindeki bir topaç gibi kendimi kaybedene kadar dön-
dürmekten öylesine keyif alıyor ki kaderim, tam duruyor, evet, 
bir şekilde karar vermeli ve hareket etmeliyim dediğimde kahka-
halar atarak yeniden döndürmeye başlıyor beni.

Düne kadar herkesin güvendiği, akıl danıştığı, en değerli 
varlıklarını hiç tereddüt etmeden emanet ettiği biriyken, bugün 
kendi şehrimde, İstanbul’da bir kanun kaçağıyım ben. Devlet-i 
Aliyye’nin adamları peşimde… Hem de onların gözünde suçum 
öylesine büyük ki, buldukları yerde bir pala darbesiyle kafamı 
uçuruverecekler belki. Veya yaralarımdan sızan kanım kuru top-
rakta bir göl olana kadar kamçılayacaklar beni. Ya da ölene ka-
dar karanlık zindanlarda aç, susuz bırakacaklar. 
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Haksızlar mı peki, beni suçlamakta, peşime o kadar adam sal-
makta?

Hayır, en ufak bir şüphe yok ki, haklılar. Hem de yerden göğe 
kadar…

Cezalardan ceza, ölümlerden ölüm beğenmeliyim ben. Çün-
kü bana göre suçların en büyüğünü işledim.

Hırsızlık yaptım. 
Benim olmayan bir şeyi aldım. Sormadan, izin istemeden, ha-

ber vermeden... Tek kelimeyle hırsızlık yaptım ben. Birinin ma-
lını gizlice, habersiz, izinsiz aldım. 

Kıvırmadan, başka anlamlar yüklemeye çalışmadan, bütün 
açıklığıyla söylemeliyim; birinin malını “çaldım” ben. 

Hem de öylesine birinin de değil… 
Padişah Efendimizin malını çaldım… 
Sultanımızın, Hakanımızın, Halifemizin, Hükümdarımızın, 

Hünkârımızın malını çaldım…
Ona ait olan bir kitabı, planlar yaparak, kumpaslar kurarak, 

bir daha iade etmemecesine aldım.
Bu, aptal bir kafanın işi değil de nedir? Bu, kaderle oyun oy-

namak değil de nedir?

Şimdi, depo olarak kullandığım taş odanın gözlerden ırak bu ka-
ranlık köşesinde saklanırken, geleceğimin ne olacağından bütü-
nüyle habersizim. Yanımda getirdiğim kâğıtlara kandilin titrek 
ışığında, yaşadıklarımla ilgili not düşmeye çalışıyorum. Başıma 
gelenlerden ve geleceklerden bunu okuyanların da haberi olsun 
istiyorum. Şansım yaver gider de bu işten kendimi sıyırabilir-
sem, bir gün bu sayfaları yeniden açıp başıma gelenleri, başıma 
getirdiklerimi yeniden hatırlayabileyim diye kendi tarihimi ya-
zıyorum. 

Bunu ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Ne kadar süreyle 
yazmaya devam edebilirim?

Belki sadece bir an sonra saklandığım taş odanın kapısı zorla-
narak açılacak ve bir grup yeniçerinin önünde, ellerim zincirlerle 
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bağlı, Yedikule Zindanları’na kadar yerlerde sürüklenerek götü-
rüleceğim. Belki bu yazdıklarım hayatımda yazdığım son sözcük-
ler olacak. Bilmiyorum. Ama koşullar izin verdiği sürece yazmaya 
devam edeceğim. Bir gün bu yazdıklarıma, sarayın mücellitlerin-
den biri tarafından, padişahın emriyle yüzülen kendi derimden 
bir cilt yapılacağını bilsem dahi yazmaya devam edeceğim.

Şimdi soğuktan ve korkudan, kandilin ışığıyla yarışırcasına 
titreyen ellerimle geçen kırk günü yazmaya gayret ediyorum. Zih-
nimi toparlayabildiğim kadar bütün detaylarıyla yazacağım. 

Kaderimin bundan sonra beni götüreceği yerle ilgili en ufak 
bir fikrim yok. Ama bildiğim bir şey varsa, o da, buralarda dur-
mamam gerektiği. Bunca tehlikeye, bunca maceraya, bunca ap-
tallıklara atılıp gerçekleştirdiğim bu hırsızlığın gerekçesi ne ise 
onu yerine getirmeliyim.

Korkuyorum. Hem de çok. Başıma gelebilecekleri düşündük-
çe tir tir titriyorum. Hayatımın sonuna kadar hapislerde çürür-
sem, yaşadığım için yine de kendimi şanslı saymalıyım belki de. 
Ama ok yaydan çıktı çoktan. Yakınacak, şikâyet edecek, pişman 
olacak zaman çok gerilerde kaldı. Dönüşü yok bu yolun. Yaptık-
larımı kabullenmeli, kaderime razı olmalıyım. Bundan sonra ola-
cakları belirleyecek gücü bulabilmeliyim kendimde. 

Bu kaderi de kendim çizmedim mi zaten? Her şeyi bile bile 
planlamadım mı? Bile bile açmadım mı bunca belayı başıma? 
Göz göre göre atmadım mı kendimi bu kapkaranlık kuyuya?

Kırk gün geriye dönebilme imkânım olsa aynı şeyleri yapmaz, 
aynı kararları almaz mıydım?

En ufak bir şüphem bile yok…
Ne kadar yakınıyor görünsem de, aslında taa içimden biliyo-

rum ki çok da şikâyetçi değilim durumumdan. Uzun zamandır 
ilk kez yeniden, belirsizliğin tatlı sarhoşluğunun, bilinmezliğin o 
dayanılmaz çekiciliğinin mahkûmu hissediyorum kendimi. 

Bu öylesine gönüllü bir esaret ki, son bulacak da özgür kala-
cağım diye korkudan öleceğim neredeyse… 
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Nasıl oldu bütün bunlar? Nasıl bu hâle getirebildim hayatımı?
Daha on dört yaşındayken babamın elimden tutup beni mü-

rekkep, deri ve tutkal kokulu karanlık bir dükkâna getirip bırak-
masıyla giriverdim bu mesleğe… O zaman henüz bilmiyordum, 
ama İstanbul’un en iyi mücellitlerinden birinin dükkânıydı bu-
rası. Mücellitbaşı Solak Süleyman’ın… 

Evden çıktığımızda babam sabah namazından yeni dönmüş-
tü. Annemle bir şeyler konuştuktan sonra beni çağırıp kapının 
önünde bağlı duran katırın eyeri üzerine oturtmuştu.

“Gel bakalım” demişti. “Senin elinin hüneri Allah’ın bir lütfu. 
Bunu heba eder de bir sanata dönüştürmez, Ona layık bir şeyler 
yaratmana vesile olmazsak, hepimizin günah hanesine yazılır bu.”

Babamın ne demek istediğini, bu hünerin ne olduğunu, ne-
yin günah olduğunu, o gün tam olarak anlamamıştım. Ama daha 
altı yaşımda mahalledeki sıbyan mektebinde okumaya başladı-
ğımdan beri muallimler babama benim okuma ve yazmada ne 
kadar yetenekli ve müspet ilimleri öğrenmeye ne kadar meraklı 
olduğumu söyler dururlardı. Benim muhakkak ki iyi bir medre-
sede eğitimime devam etmem, hatta mümkünse ne yapıp edip 
Enderûn mektebine alınmamın sağlanması konusunda babama 
nasihat ettiklerini, babamın da zaman zaman bunu evde annem-
le tartıştığını duyardım. Ama bunun benim hayatımın gidişatına 
etkisi olacağını çocuk aklımla hiç düşünmezdim.

O gün babam evimizin kapısının önünde bana o sözleri söy-
ledikten ve beni katırın eyerine oturttuktan sonra, hayvanın yu-
larını çözüp bir eliyle tutmuş ve kendisi önde, ben ve katır arka-
da ağır ağır yola düşmüştük. Evden Bayezid Camii’nin arka so-
kaklarına kadar tozlu dar yollardan hiç konuşmadan ilerledik. 
İki katlı ahşap dükkânın kapısına gelince beni katırın sırtından 
indirmiş, hayvanın yularını duvardaki demire bağlamış ve “Sen 
dışarda bekle” demişti babam. 

O içeri girince, ben de dükkânın önündeki taş basamağa otur-
muş elime geçirdiğim bir çomakla toprağa gelişigüzel bir şeyler 
karalamaya başlamıştım. Ben orada otururken bir oğlan koştura-
rak çıkmış ve kahvehaneden iki kahve alıp dükkâna getirmişti. 



22

Az sonra babam, yanında ufak tefek bir adamla dışarı çıktı. On-
ları görünce elimdeki çomağı yere atıp ayağa fırladım.

Babam, arkasında elini bir beze silmekte olan adamla beraber 
yanıma gelip bir elini omzuma koydu ve “Pertev” dedi, “Solak 
Süleyman Efendi, İstanbul’un en önemli müzehhiplerinden ve 
mücellitlerinden biridir. Bize büyük bir lütufta bulunup seni ya-
nına çırak olarak almayı kabul etti. Sen de bundan sonra hem 
okuluna devam edecek hem de kalan zamanında burada Süley-
man Efendi’nin yanında ona şakirdlik yapacaksın. Senin çok 
akıllı bir çocuk olduğuna ve yüzümüzü kara çıkarmayacağına 
dair en ufak şüphem yok. Şimdi Süleyman Efendi’nin elini öp de 
eve dönelim. Yarından itibaren onun istediği ve sana söylediği 
zamanlarda buraya gelecek, ona yardım edeceksin. Onun sözün-
den çıkmak yok! O ne derse onu yapacak, o ne isterse tereddüt-
süz yerine getireceksin.” 

Omzumu tuttuğu eliyle daha sıkı kavrayarak beni Süleyman 
Efendi’nin önüne doğru yavaşça iteledikten sonra devam etti. 

“Müzehhiplik ve mücellitlik mesleği hem dinimizin hem il-
mimizin en önemli sanatlarından biridir. Süleyman Efendi bü-
yüklük gösterdi ve sana hocalık etmeye, bu sanatın bütün in-
celiklerini öğretmeye söz verdi. Sen de akıllı olur, üstadın bü-
tün söylediklerini yapar, aklını ve ruhunu bu sanata adarsan, 
belki o da sana el verir ve sen de bir gün bu sanatın ustalarından 
biri olursun.”

Kahveyi getiren diğer oğlan biraz uzaktan, Solak Süleyman’ın 
arkasında durmuş olanları izliyordu. Mücellitbaşının benden bir-
kaç yaş büyük diğer çırağıydı. Adı Kâzım’dı ve birkaç yıldır usta-
nın yanında çıraklık yapıyordu.

Babamın bu tanıştırma faslı üzerine Süleyman Efendi gülüm-
seyerek, beze son kez şöyle bir sildiği elini uzattı. Adamın deri 
ve tutkal kokan elini öpüp alnıma koyduktan sonra başımı ok-
şayarak, “Hadi bakalım” dedi, “şimdi babanla gidin ama yarın 
erkenden burada ol. Dükkân ekmek kapısıdır, bereketi olması 
için gün doğmadan besmeleyle açılması gerekir.”

Ciltçilik mesleğiyle ilk tanışmam on dört yaşımın çocukluk 
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hayalleriyle dolu o güzel İstanbul sabahında oldu. Süleyman 
Efendi’nin yanında çıraklıkla başladığım mesleği o günden beri 
hep çok severek, hissederek yaptım. Ama bunun sadece bir mes-
lek değil bir zanaat, bir sanat, bir aşk olduğunu da bana Süley-
man Efendi öğretti.

Sessiz bir adamdı Solak Süleyman. Hem tezhip hem ciltçilik 
üstadıydı. Herkesin çok saygı duyduğu ve Ehl-i Hiref içersinde 
bile ismi her zaman hayranlıkla anılan büyük ustalarından biriy-
di. Dükkânı Bayezid Camii’ne inen dar yokuşta, caminin mina-
relerinin gölgesinin düştüğü iki katlı, küçük, ahşap bir binaydı. 
Üst katını genellikle tezhip işleri için ayırmıştı. Daha temiz tut-
tuğu, sakin, huzurlu bir yerdi burası. Daha fazla ışık aldığı için 
tezhip işlerini genellikle burada işlerdi. Çok az eşya vardı. Kıv-
rılarak çıkan dar, ahşap bir merdivenle ulaşılırdı bu kata. Mer-
divenin bitiminde çarıklarını çıkarır, ayaklarının ucunda içeri 
girer, bastığı yer sanki incinecekmiş gibi uçarcasına yürürdü. 
Boydan boya halı kaplıydı geniş zemin. Çalışacağı zaman köşe-
ye serdiği şiltesinin üzerine bağdaş kurup oturur, tezhipleyeceği 
yazıları kucağına koyar ve büyük bir sessizlik içersinde çalışırdı. 
Hemen yanında, solunda, elinin kolaylıkla ulaşabileceği mesafe-
de boy boy fırçalar, mühreler, rengârenk kök ve toprak boyalar 
dururdu. Buraya kendisinden başkasının çıkmasından, çalışırken 
dikkatinin dağıtılmasından ve işinin bölünmesinden pek hoş-
lanmazdı. Bunu hiç dillendirmemişti ama onu iyi tanıyan herkes 
böyle düşündüğünü pekâlâ hissederdi.

Alt katı cilt işleri için ayırmıştı. Burası üst katın aksine bir 
dükkândan çok, bir atölye görünümündeydi. Daha dağınık, daha 
kalabalık ve daha işlek… Köşede genişçe bir tezgâh üzerinde 
ciltlemek için yaydığı ve hazır ettiği yazmalar, biraz dağınık bi-
çimde çiviler, ıstampa, makaslar, klişeler, cetveller dururdu. Yan 
duvara paralel koyduğu masanın üzerindeyse koca, ağır mengene 
ve üst üste yığılmış deriler vardı.

Solak Süleyman’ın yanında çırak olarak başladığımın üze-
rinden birkaç ay geçmişti. O süre içersinde genelde kullanılan 
alet edevatı tanımakla, isimlerini öğrenmekle uğraşmış, ciltçili-
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ğe veya tezhibe ait fazla bir şey öğrenmemiştim. Elbette bunun 
da zamanı gelecekti ve o zamanı da ustadan başka hiç kimse bi-
lemezdi.

Bu tarz işlerde ustaya daha çok Kâzım yardımcı oluyordu. O 
da bildiklerini benden esirgemiyor, fırsat buldukça ufak tefek de 
olsa bazı incelikleri anlatmaktan geri durmuyordu.

Bana karşı son derece sevecen, şefkatli ve hoşgörülüydü So-
lak Süleyman. Ben de onun bu tutumunu karşılıksız bırakma-
maya çalışıyor, canımı dişime takarak elimden gelenin en iyisini 
yapmaya gayret ediyordum. Sabah koşa koşa dükkâna geliyor, 
o gelmeden önce varıp kapıda onun gelmesini bekliyor, o gelip 
de besmeleyle dükkânı açtığında ilk işim elime süpürgeyi alıp 
ortalığı temizlemek oluyordu. Gün içinde de bir dediğini iki et-
miyordum. Üstelik alışkanlıklarını ve önceliklerini çok çabuk 
öğrenmiştim. O daha bana söylemeden birçoğunu yerine getir-
miş oluyordum bile. Tam saatinde tütününü veriyor, yemeğini 
yedikten hemen sonra kahvesini pişiriyor, elleri kirlendiğinde 
peşkirini önünde hazır ediyordum. Benim bu hâlimi görünce 
onun da yüzüne yumuşak bir gülümseme yayılıyor ve başımı ok-
şayarak içimi ısıtacak birkaç sözcük sarf ediyordu.

O günlerden birinde, bir öğleden sonra alt kattaki tezgâhın 
önünde yeni gelen bir yazmaya cilt hazırlarken beni yanına ça-
ğırdı.

“Pertev, bırak elindeki işi, ellerini bir güzel temizle, sonra da 
buraya gel bakalım” dedi.

Dediğini ikiletmeden yanına gittim. Masanın üzerinde cilt-
lenmek için hazırlanmış, yaprakları üst üste düzgünce dizilmiş 
duran yazmayı eline aldı.

“Ellerini güzelce temizledin mi” diye sordu.
İstediği cevabı alınca elindeki yazmayı bana uzattı, “Al baka-

lım” dedi. “Tut şunları!”
Uzattığı yazmayı dikkatlice elime aldım.
“Nizamını bozma sakın. Sıkı sıkı tuttun mu?” diye sordu. Dik-

katli davrandığıma emin olunca cevabımı beklemeden, “Kokla 
şimdi!” dedi.
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Anlamayan gözlerle baktığımı görünce gülümseyerek tekrar-
ladı, “Kitabı” dedi başıyla işaret ederek, “kokla bakalım!”

Elimdeki kitabı biraz da şaşkınlıkla burnuma götürdüm. Ko-
kusunu daha iyi alabilmek için yazmanın yapraklarını başparma-
ğımla dikkatlice esnettiğim kenarlarından tutup yavaşça serbest 
bıraktım. Sayfaların yarattığı o serin esintiyi bütün yüzümde his-
setmeye çalışarak...

Solak Süleyman bunu benden neden istemişti, o an anlaya-
mamıştım… Ama yine de ustamın dediğini daha fazla sorgulama-
dan yerine getirmek için gözlerimi kapayarak aynı hareketi yeni-
den tekrarladım. Yazmanın yapraklarının yüzüme doğru yaydığı 
esinti bu kez bir an kendimi bulunduğum yerden çok uzakta, bir 
ormanın içinde hissettirmişti bana. Yüzüme esen rüzgâr sanki or-
manın içinden geçip her şeyin; ağaçların, bitkilerin, çiçeklerin, 
toprağın kokusunu kitabın dar yaprakları arasından çıkarıp önce 
burnuma, oradan da beynimin taa derinliklerine kadar işlemişti.

O gün bunu tam olarak anlayamamıştım ama kitabın nefe-
siydi hissettiğim. Onun soluğuydu, fısıltısıydı. Onun yaşadığının, 
var olduğunun, nefes aldığının kanıtıydı.

“Ne kokusu alıyorsun?” diye sordu Solak Süleyman, beni bir 
rüyadan uyandırır gibi kendime getirerek.

Kısa bir süre durakladım. Gözlerimi uzaklara dikerek, “Çi-
men kokusu alıyorum galiba” dedim çekingen bir tavırla.

Ağzını yamultarak gülümsedi. “Haklısın” dedi, “yazmaların kâ-
ğıtları mis gibi çimen kokar… Çimenden başka badem de kokar, 
vanilya da kokar...”

“Bir de mürekkebin is kokusu…”
“Evet ya, bir de o tabii ki… Bu dediklerinin hepsi doğru... 

Kâğıt hangi ağaçtan yapılırsa onun kokusunu, yetiştiği yerin ha-
vasını, rüzgârının esintisini, yağmurunun nemini getirir.”

Kısa bir süre durakladı.
“Bak evlat” diye devam etti. “Bütün bu söylediklerini bir ke-

nara koy. Bunların hiçbiri yanlış değil, hepsi de tam tamına doğ-
ru. Ama bu koku elindeki yazmanın değil, onun kâğıdının, mü-
rekkebinin kokusudur.”
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Usulca uzanarak elimdeki kitabı aldı. Elinde şöyle bir evirip 
çevirdikten sonra, “Bütün bunların ötesinde” diye sürdürdü ko-
nuşmasını, “bu hissettiğin, aklın kokusudur. Bu Allah’ın insana 
verdiği aklın, onun bütün hakikatlere erişmemiz için kullanalım 
diye verdiği rehberin kokusudur. Sen oğul, sen ol, hayatında ak-
lın rehberliğinden asla şaşma, onunla arana başka hiçbir olgu-
nun girmesine izin verme. Onun gösterdiği yol her daim izleye-
ceğin yol olsun.” 

Bunları söyledikten sonra bir süre duraksadı. Gözlerini fark-
lı düşüncelere dalmış gibi elindeki kitaba çevirdi. Yazmanın üst
yapraklarını okşayarak, “Aklın birer yansıması olan kitaplar onun
tapınakları, limanlarıdır” diye sürdürdü konuşmasını usulca. “On-
ların rehberliği seni hakikate götürecek yolu her zaman göste-
recektir. İçinde şüphe duyduğun zaman onların limanlarına sı-
ğın, doğruyu ve gerçeği onların tapınaklarında ara. Kitapları sev. 
Her birini… Her çeşidini… Onlara sonsuz saygı duy. Onlar, seni 
aydınlatacak ışığı her zaman sağlayacaklardır. Onların aydınlığı 
hiçbir zaman solmaz, tükenmez. Yüzlerce yıl önce yazılmış bir ki-
tap, bugün bile sana ilk gün verdiği ışığı verecek, karanlıkta yol 
gösterecektir.” 

Bir süre durup uzaklara baktı.
“Ve bizim meslek oğul” diye sürdürdü konuşmasını, “akıl, 

ilim ve sanatın buluştuğu, nadir ve en güzide mesleklerden bi-
ridir. Bu mesleği yapacaksan severek yapacaksın. Önce akla, o 
aklın çocuğu olan ilime saygı duyacaksın, inanacaksın. Sonra 
bu aklı baki kılan ve onu taşıyan kitapları sevecek, onları yıllar 
boyu koruyacak en güzel eserleri ortaya çıkaracaksın.”

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(40 gün önce)

Evet, bundan sadece kırk gün kadar önce başladı her şey. 
O gün Koska’nın tozlu yokuşundan aşağı doğru hızlı adım-

larla inerken saat çoktan ikindiye geliyordu. Her zaman olduğu 
gibi sabah erkenden işe koyulduğum ciltçi dükkânımdaki işle-
ri kolaylamış, kalan ufak tefek işleri de bin bir tembihle çırağa 
bırakmıştım. Dükkândan çıkmadan önce son bir kez tezgâhın 
üzerindekilere bakmış ve kafamdan bir sonraki gün yapacağım 
işleri planlamıştım.

Birkaç seneden beri neredeyse hiç aksatmadan titizlikle uy-
guladığım ve törensel hâle getirdiğim bir âdettir bu. Haftanın bir 
ya da iki günü hep bu saatlerde dükkândan ayrılıp Koska’nın bu 
çok da dik olmayan yokuşunu hızlı adımlarla tırmanırım. Gitti-
ğim yer, hep aynıdır. 

Ragıp Paşa’nın Kütüphanesi…
Her gün, daha gün doğmadan kalkar, kahvaltı bile etme-

den dükkânın yolunu tutar, civardaki esnaf henüz kapılarını aç-
madan çok önce dükkâna gelir, kapısını besmeleyle açarak güne 
başlarım. Bence İstanbul’un en güzel saatidir bu. İnsanlar henüz 
yataklarından bile kalkmamıştır. Sokaklarda ne insan gürültüsü 
duyulur ne de yollarda tozu toprağı kaldıran hayvanların ayak 
sesleri işitilir. Sadece ben ve İstanbul…

Dükkâna vardıktan sonra ilk iş olarak etrafı toparlar, bir gün 
önceden kalan artıkları kaldırır, yeniden kullanılabilecekleri tez-
gâhın üzerinde bir köşede biriktirir, kalanları da çırak geldiğinde 
toparlayıp atması için dükkânın bir köşesine süpürürüm.

Molla Hüsrev’in incir ağaçlarının gölgesi altındaki dar sokak-
larından birinde yer alan dükkânım eski, iki katlı, ahşap bir bi-
nadır. Dükkânın yer aldığı dar sokak çoğunlukla benim gibi Ehl-i 
Hiref teşkilatı içersinde bir cemaat oluşturmuş sanatçılara ait 
dükkânların yer aldığı sakin bir sokaktır. Bu sanatkârlar genel-
likle nakkaşlar, tezhip ustaları, müzehhipler ve ebru ustalarıdır.
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Ragıp Paşa’nın Kütüphanesi, benim dükkândan kısa bir yürü-
yüşle ulaşma mesafesindedir. Bu kısa yürüyüş zihnimi dinlendir-
mem, aklımı toplamam ve yol üzerinde rastladığım tanıdık yüz-
lerle ayaküstü sohbet etmem için hoş bir fırsat sunar bana.

O gün de aynen öyle olmuştu. Dükkânın bulunduğu sokak-
tan baharın gelmesiyle taptaze yeşilliklerle donanan ağaçların 
gölgesinde yürüyerek kütüphanenin bulunduğu Koska sokağına 
çıktım. Sağa dönüp birkaç dakika yürüdükten sonra da kütüpha-
nenin kapısına vardım.

Beni bu kadar sıklıkla Ragıp Paşa’nın Kütüphanesi’ne getiren 
üç şey vardır. Bunlardan birincisi ciltçilik işleridir. İstanbul’daki 
her büyük kütüphanenin, elyazmalarının tamir ve ciltlenmesin-
den sorumlu kendi mücellitleri vardır. Bu kütüphanelere yazma-
lar farklı yollardan gelir. Bunların bazıları bağışlanan ve satın 
alınan kitaplar, bazıları kütüphanede müstensihler tarafından 
çoğaltılan yazmalar, bir kısmı da savaş ganimeti ya da ecnebiler-
den gelen hediyeler gibi çeşitli yollarla elde edilen kitaplardan 
oluşur. Özellikle rutubetli ve tozlu odalardan, yaprak ve ciltleri-
ni farelerin kemirdiği karanlık, ücra köşelerden gelen yazmaların 
ciltlerini onarmak için usta mücellitler gerekir. Bu kütüphaneler 
de sanatında usta mücellitleri ve tezhip ustalarını kendi bünye-
lerinde çalıştırırlar. 

Ragıp Paşa’nın Kütüphanesi bu kütüphanelerden biri değil-
dir. Daha mütevazı, daha küçük, daha düşük bütçelidir burası... 
Bugün bünyesinde bir mücellit barındırmak isteyen kütüphane, 
ona günde yetmiş akçe ücret ödemeli, her sene de bir kürk ver-
melidir ki, bu da burası için ödemesi zor bir meblağdır. Onun ye-
rine bu tarz ciltleme işlerini, işin çokluğuna göre belli bir ücret 
karşılığında benim gibi serbest çalışan mücellitlere verirler. Ben 
de bu işleri yeni yazmaları göreceğim, onlara dokunacağım, on-
lara ceylan derilerinden süslü giysiler giydireceğim heyecanıyla 
büyük bir mutlulukla kabul ederim. 

Bu, sürekliliği olan bir iştir. Hem kütüphaneye yeni gelen 
yıpranmış yazmaların ciltlerinin onarılması gerekir, hem de müs-
tensihler tarafından kopyalanarak çoğaltılan, yaprakları müzeh-
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hipler tarafından bir dantel gibi işlenen yazmaların kütüphane 
kurallarına göre ciltlenmesi lazım gelir. Sayısı çok yüksek olmasa 
da bana her ay ciltlenmesi için düzenli olarak bir ya da iki yazma 
teslim ederler. Ben de onları gösterebileceğim en büyük özen ve 
sevgiyle ciltler ve büyük bir mutlulukla raflarındaki yerlerini al-
ması için buraya getiririm.

Buraya gelişimin bir diğer sebebi, kütüphanenin hâfız-ı kü-
tübü olan Kâzım Efendi’dir. Solak Süleyman’ın yanındaki çırak-
lık döneminde kısa süre için de olsa aynı ustanın yanında sa-
nat öğrendiğimiz Kâzım Efendi… Ustanın yanında çalışmaya, 
sanatın inceliklerini öğrenmeye benden çok daha önce başla-
mıştı Kâzım. Buna rağmen ben daha bir çömezken bile bilgisini 
saklamadan, kıskançlık göstermeden her konuda destek olmuş-
tur bana. Solak Süleyman’ın yanındaki beraberliğimiz öyle çok 
uzun sürmedi. Yedi ya da sekiz ay kadar beraber çalıştık aynı mü-
cellithanede. Yaşça benden büyüktü. Kendisini özellikle hat sa-
natında geliştirmişti. Elinin işiyle o dönemde bile ustanın övgü-
lerini alır, her seferinde daha güzel işler ortaya çıkarırdı. Solak 
Süleyman’ın yanından ayrıldıktan sonra onunla ilgili haberleri 
ustamdan alırdım. Bir süre başka bir usta hattatın yanında çalış-
mış, birkaç yıl sonra da Okmeydanı’ndaki Okçular tekkesinde 
ustasından törenle icazet almıştı. Bir süre sonra da saraya bağlı 
Ehl-i Hiref teşkilatında çalışan birkaç hat ustasından biri oldu-
ğunu söylemişti bana usta. 

Bundan dört sene kadar önce yolda tesadüfen karşılaşmamı-
zın ardından yeniden daha sık görüşmeye başladık onunla. Koca 
Ragıp’ın kütüphanesinin mütevellisinin kendisini hâfız-ı kütüb 
olarak atadığından bahsetmişti. Eğer, arada da olsa ona uğrar-
sam, bana ikram edeceği koyu telveli bir kahvenin dostluğunda 
eski günlerden konuşabileceğimizi söylemiş, ardından da benim 
heyecanlanacağımı bilerek kitaplardan sohbet edebileceğimizi 
eklemişti. 

Daha güzel, daha cazip, daha naif bir teklif olabilir mi?
O günden sonra, önceleri daha seyrek, ilerleyen haftalarday-

sa daha sık aralıklarla görüşmeye devam ettik Kâzım’la. İlk ziya-
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retler, görüşmediğimiz günlerin donuk şeffaflığını azaltmak için 
kendimizden bahsederek geçti. Önce o bana, sonra ben ona ha-
yatımızı, işimizi, evimizi, aşımızı, başımızdan geçenleri, ortak ta-
nıdıklar hakkında bildiklerimizi, duyduklarımızı anlattık.

Aslında ikimiz de konunun bir an önce kitaplara gelmesi için 
sabırsızlandığımızı biliyorduk. Kendimizle ilgili konuları daha ilk 
buluşmalarımızda gönüllü olarak hızlıca tükettik ve ardından tam 
istediğimiz gibi, konunun sadece kitaplar olduğu mutlu sohbetler 
başladı.

Kütüphanenin hâfız-ı kütübü olduğu için kütüphanedeki el-
yazmalarıyla ilgili her şeyden mesuldür Kâzım. Onların korun-
ması, kollanması, kayıt defterinin çıkartılması, raflara sırasıyla di-
zilmesi, ihtiyaç varsa onarılması, dışarı çıkartılmasına engel olun-
ması sorumluluğu hep ondadır. Geçen zamanda onunla yakınlı-
ğımız yeniden ilerlemeye başlayınca gördüm ki görevi bunlarla 
sınırlı olsa da Kâzım aslında çok daha fazlasıdır. Kütüphanenin 
çatısı altındaki kitapların hepsine en derinden bağlıdır o. Hepsi-
nin isimlerini, içindekileri, eğer İstanbul’da yazıldıysa müellifini, 
hattatını ama en önemlisi hikâyelerini bilir. Her kitabın bir ha-
yatı vardır onun gözünde… 

“Bir kitabın hayatı daha yazılmadan başlar” der. “Ana rahmi-
ne yazarının zihninde düşer, orada büyür, şekillenir. Doğumuysa, 
kitap yazılmaya başladığı zaman başlar. Ama bir kitabın doğumu 
bir insanın doğumu gibi öyle birkaç dakika sürmez. Bazen aylar, 
çoğu zaman yıllar geçer doğumun gerçekleşmesi için... Çok zor-
lu bir süreçtir bu. Acıyı, hüznü, çileyi, mutluluğu, her duyguyu 
içinde barındırır. Ne zaman ki yazar kitabına son noktayı koyar, 
işte kitap o zaman hayata gözlerini açar.”

Hâlâ aksatmadan devam ettirdiğimiz buluşmalarımız kütüp-
hanenin kubbeleri altında veya ulu ağaçların gölgesindeki av-
lusunda olur. Hoş, dertsiz, tüyden hafif, hayata hayat katan bir 
buluşma olur bu. Konu kütüphanede olan bir kitaba gelirse, he-
men yazmaların bulunduğu rafa gider. Yerini sanki az önce kitabı 
oraya koymuş gibi kolaycasına bulur. Yazmayı eline büyük bir 
dikkatle alır ve gözleri parlayarak, büyük bir mutluluk ve heye-
canla anlatmaya başlar.
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Çok fazla uzatmamaya özen gösteririm bu buluşmaları. Tam 
yerinde, tam kıvamında, bir sonraki buluşmayı daha o zamandan 
düşünmeye başlayarak vedalaşırım onunla.

Ragıp Paşa’nın Kütüphanesi’ndeki yazmaların ciltlenmesi işi-
ni almama da Kâzım vesile olmuştur. Mücellitlik hâlâ eskisi ka-
dar değerli bir iş olarak görülse de, ciltleme işlerinin eski parlak 
günlerini yaşamıyoruz artık. Hele Bayezid çevresinde onlarca mü-
cellitin olduğu da düşünülürse, Kâzım’ın aracılığıyla böyle sürek-
liliği olan bir iş bulabildiğim için her zaman şükrederim.

Buraya gelişimin üçüncü sebebi de kitaplardır. Okumaya, do-
kunmaya, bakmaya, hissetmeye doyamadığım kitaplar. Onların 
bulunduğu bu kütüphaneyse bir tapınaktır benim için. Dünya 
üzerinde daha mutlu olduğum, daha huzur bulduğum başka bir 
yer var mıdır? 

Bilmiyorum…

Kütüphanenin ön avlusuna açılan iki kanatlı büyük kapıdan ge-
çerken başımı yukarı kaldırıp taş duvarın üzerinde yazan ayeti 
okudum.

Fîhâ kutubun kayyime
Arapça’dan tercümesini Kâzım söylemişti bana: “Bu mekânda 

değerli kitaplar vardır.”
Buraya girerken hep okuduğum ve öyle bir anlığına da olsa 

üzerine düşündüğüm bir sözdür bu. Değersiz kitap olabilir mi 
diye…

Ön avluya girdikten sonra avlunun sağında yer alan çeşmeye 
yöneldim. Henüz ilkbaharın başı olmasına rağmen hava oldukça 
sıcaktı. Havanın hâlâ serin olduğunu düşünerek giydiğim kalın 
entari ve yürüdüğüm yokuş yüzünden terlemiştim. Çeşmenin ya-
nına geldiğimde derslerine ara vermiş sıbyan mektebinin öğren-
cileri çeşmenin başında oyun oynuyorlardı. Beni görünce çekin-
gen bakışlarla kenara çekildiler.

Ağzımı çeşmeye dayayıp kana kana su içip elimin tersiyle 
sildikten sonra, “Kâzım Efendi’yi gördünüz mü çocuklar?” diye 
sordum.



32

Hepsi aynı anda hayır anlamında başlarını iki yana salladılar 
ve ağaçlık avlunun arka tarafına doğru koşturarak uzaklaştılar.

Ön avluyu geçerek kütüphanenin bulunduğu kare şeklindeki 
ana binaya yöneldim. Geniş kemerli taş kapıdan içeri girerken 
sessiz olmaya ve içerde çalışanların dikkatini dağıtacak herhangi 
bir şey yapmamaya olabildiğince özen gösterdim.

İçerde her zaman olduğu gibi huzur verici bir sessizlik hâ-
kimdi. Yüksek tavanlı kütüphanenin her saatte aydınlık olma-
sını sağlayan üst pencerelerinin renkli camlarından sızan güneş 
ışınları duvarlardaki çiniler üzerinden yansıyarak, yerleri boydan 
boya kaplayan halıların renklerini olabildiğince göz alıcı hâle 
getiriyordu.

Ragıp Paşa Kütüphanesi İstanbul’daki en büyük, en zengin 
kütüphane değildir belki, ama bence en güzelidir. Gösterişsiz fa-
kat zarif yapısının içinde sonsuz bir sükûnette kitaplarla başbaşa, 
dilediğiniz kadar zaman geçirebileceğinizi ve katıksız huzuru ya-
kalayabileceğinizi, daha içeri adımınızı atar atmaz benliğinizin 
en derinlerinde hissedersiniz.

İçeri girdiğimde ilk anda görebildiğim, kütüphanenin duvar-
ları boyunca yere serilmiş minderlere bağdaş kurup oturmuş ve 
önlerindeki uzun tahta sıralar üzerine yaydıkları elyazmalarıyla 
çalışan on kadar kişiydi. Ben girerken kapıda yarattığım karaltı 
nedeniyle istemsiz olarak başlarını kaldırıp bana doğru bakanları 
hiç ses çıkarmadan başımla selamladım. 

Genelde tanıdık yüzlerdi bunlar. Birkaçı kütüphaneciden 
ödünç aldığı kitapları önlerindeki uzun ahşap sıralara sermiş, 
parmaklarını satırların üzerinde gezdirerek, ya tamamen sessiz ya 
da hafif mırıltılarla okuyorlardı. 

Yazmaları yine kendi elyazılarıyla kopyalayarak çoğaltmakla 
yükümlü üç müstensih ise diğerlerinden biraz daha ayrı bir yere 
oturmuş, önlerine yaydıkları kâğıt ve isli mürekkep hokkalarıyla 
nadir bulunan bazı yazmaları kopyalamakla meşguldüler. 

Bu üçünden biri benim için diğerlerinden daha tanıdık bir 
yüzdü. Kâtip Mehmed Efendi… Meslek erbapları içinde elinin 
hızı ve yaptığı işin düzen ve güzelliğiyle nam salmış müstensih… 
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Elinin hünerine, yaptığı işlerin güzelliğine diyecek laf yoktur 
ama yine de insanın kanının hiçbir zaman ısınamayacağı, için-
deki fesatlığın gözlerinden okunduğu bir adamdır Kâtip Meh-
med. Onunla hayatımın hiçbir döneminde yakınlaşmadığımız 
için kendimi şanslı saymışımdır. Sadece, nadiren de olsa bazı 
dost meclislerinde veya burada olduğu gibi tesadüfi olarak kar-
şı karşıya gelmişliğimiz vardır. Hem tesadüfen hem de, Allah’ın 
bildiğini kuldan saklayacak değilim, ziyadesiyle gönülsüz olmuş-
tur bu karşılaşmalar. Her zaman olabildiğince mesafeli durmaya 
gayret etsem de, o koyu ağdalı şer salgısı zaman zaman bana ka-
dar ulaşmayı başarır.

Kâzım’la olan dostluğumuzu her daim kıskanmıştır kâtip. Kü-
tüphanede ciltlenecek yazmalar olduğunda Kâzım’ın beni ka-
yırdığına, İstanbul’da düzinelerce mücellit olmasına rağmen her 
zaman önceliği bana verdiğine, hatta benim yaptığım ciltlere 
vakfın kasasından, olması gerekenden çok daha fazla ödeme yap-
tığına dair iftiraları benim kulağıma kadar gelmiştir. 

Bu lakırdıları hiçbir zaman benim ya da Kâzım’ın yüzüne söy-
leyecek cesareti olmadığı gibi, bundan bir yıl kadar önce onu 
kenara çekip neden böyle iftiralar attığını sorması üzerine kulak-
larına inanamamış, abartılı bir şekilde çok şaşırmış, çok üzülmüş 
gibi davrandığını söylemişti Kâzım. İlk şoku atlattıktan sonra da 
ondan böyle bir fenalığı nasıl bekleyebildiğimizi, insanın içini 
acıtan bir mazlum görüntüsü altında ve hayretler içersinde sor-
muş. Kendisinin, Kâzım’ı da beni de aslında çok sevdiği, ikimizin 
de işlerimizdeki ustalıklarımızın dillere destan olduğu ve bizim 
hakkımızda, değil iftira atmak her zaman her mecliste en iyi söz-
leri sarf ettiği yalanlarını da hemen arkasından sıralayıvermişti.

Bütün bu olayların yanında, başka insanlardan işittiklerim-
den ve Kâzım’ın da sürekli olarak onun hakkında olumsuz konuş-
masından dolayı hiçbir zaman kanım ısınmamıştır Kâtip Meh-
med’e... Şüphesiz ki bunda, o yılan gözleriyle etrafına sürekli ola-
rak kötülük yaymak ister gibi bakıyor olmasının, ağzını her açtı-
ğında karşısındakini bir şeyle suçluyor ya da ondan bir şeyin he-
sabını soruyor gibi yapmasının da etkisi azımsanacak gibi değildir.
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İçeri girdikten sonra halının üzerinde ses çıkartmadan par-
mak uçlarımda yürümeye çalışırken gözlerim Kâzım’ı aradı. Başı-
mı sola çevirdiğimde Kâtip Mehmed Efendi’nin bana yan bakan 
gözleriyle karşılaştım. Yerinden hiç doğrulmadan, gözleri üzerim-
de, tamamen ifadesiz bir yüzle başını ağır ağır sallayarak aldı se-
lamımı. Sonra yanında oturan adama dönüp bir şeyler fısıldadı. 
İçerdeki sessizlik içinde fısıltıları benim kulağıma kadar geldi, 
ama ne konuştuklarını anlamam mümkün olmadı. Ardından ya-
nındaki adam da başını kaldırıp buruşturduğu suratıyla bana şöy-
le bir baktı. Sonra birbirlerine dönüp aralarında fısıldaşmaya de-
vam ettiler. 

Hakkımda konuştuklarına şüphe yoktu. Üstelik bakışları ve 
beden dilleri bahislerinin çok da hayırlı olmadığını açıkça bel-
li ediyordu. Konuştukları konu, kimbilir kuyruğuna takıldıkları 
hangi yalanın, hangi riyanın, hangi kötü düşüncenin parçasıydı, 
bilmeme imkân yoktu. Zaten bilmek, bunu öğrenmek benim için 
neden önemli olmalıydı ki… Ben bunun bir parçası olmayacak-
tım. Kötülüğü kötülükle karşılamak sadece Şeytan’ı sevindirmez 
mi? Varsın istediklerini söylesinler, varsın içlerindeki kötülüğü 
kendi karanlık dünyalarında istedikleri kadar çoğaltsınlar.

Böyle olması mümkün mü gerçekten? Gerçekten de bunun 
dışında kalmayı, onların kötülük bulutlarının benim üzerimde do-
lanmasını, riyakârlıklarının ve kötücül düşüncelerinin bana ulaş-
masını engellemeyi becerebilmem mümkün mü?

Bunu zaman gösterecek… 
Kâzım tam tahmin ettiğim yerdeydi. Dokuz kubbeli kütüpha-

ne binasının tam ortasındaki en büyük kubbeyi taşıyan dört mer-
mer sütunun arasına yerleştirilmiş hazîne-i kütübün, yani kitap-
lığın içinde… 

Ragıp Paşa Kütüphanesi’ndeki yazmalar, ana binanın tam or-
tasında yer alan ve dört tarafı nakış gibi işlenmiş bronzdan par-
maklıklar arasına yerleştirilmiş üç sıra hâlindeki cam kapaklı, ce-
vizden dolaplar içinde saklanır. Hem bronz şebekelerin asma kili-
dinin, hem de cam kapaklı ceviz dolapların anahtarları bir deste 
hâlinde Kâzım’ın boynunda asılıdır. Gece uyurken bile boynun-
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dan çıkarmaz onları. Yazmaları bu dolaplarda mükemmel bir dü-
zen ve özen içinde korur Kâzım. Her bir kitap, sırtında yazmanın 
ve müellifinin adının yazılı olduğu deri mahfazalarda saklanır.

Yaklaştığımı görünce beni fark eden Kâzım, “Hoş geldin Per-
tev” diyerek karşıladı.

“Hoş buldum” dedim. Başımla girişte karşılaştığım Kâtip Meh-
med’in bulunduğu bölümü işaret ederek, “Senin uğursuzlar bu-
rada yine.”

“Kimmiş onlar?”
“Kim olacak, Kâtip Mehmed ve yanındaki diğer uğursuz.”
Elindeki anahtarla rafına yerleştirdiği kitabın dolabını kilit-

lerken gülümsedi.
“Öyle… Birkaç gündür burada bu ikisi. Köprülü Kütüpha-

nesi’nin mütevellisi bizim kayıt defterinde yer alan iki yazma-
nın kopyalanmasını ve kendi defterlerine girmesini istedi. Ben 
de bu işi istemeyerek de olsa bu ikisine verdim. Önce kitapları 
alıp kendi atölyelerinde çalışmak istediler ama ‘bu yazmalar çok 
değerli, buradan çıkarmanıza müsaade etmem’ deyince alet ede-
vatlarını toplayıp buraya geldiler.”

“Kütüphanenin havasını bozmuşlar” dedim memnuniyetsiz-
liğimi belli ederek.

“Sen merak etme” dedi Kâzım yeniden gülümseyerek. “İşleri 
bitince uğramazlar nasıl olsa bir süre buraya.”

Anahtarı yeniden boynuna astı. Kısa bir süre durakladıktan 
sonra, “Sen daha bunları görünce sinirlendin ama” dedi bir ka-
şını kaldırarak, sanki bir süre devam edip etmemeye karar vere-
memiş gibi, “asıl şimdi söyleyeceklerimi duyunca bozulacaksın.”

“Neymiş o?” diye sordum merakla.
“Çok önemli değil ama sen de bil isterim.”
Elini omzuma atıp devam etti, “Ama dur, önce bir mola ve-

reyim de bahçeye çıkıp havuz kenarında kahvelerimizi içelim.”
Kâzım’la beraber yeniden ön avluya çıktık. Devasa servi ağaç-

larının gölgelediği bahçede mermer havuzun yanına iliştirilmiş 
sedire yan yana oturduk. Yaprakların serinliği altında kumrula-
rın yumuşak sesleri ve havuzun dost şırıltıları arasında yamağın 
getirdiği kahveleri yudumlamaya başladık.
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“Çıkar bakalım ağzındaki baklayı” dedim.
Kahvesinden bir yudum alıp fincanı yanına koyduktan sonra, 

“Bu ikisi” diye başladı, “geçen günlerden birinde yine oturmuş, 
burada çalışıyorlardı. İçerde arkaları hazîne-i kütübe dönük otur-
dukları için benim hemen şebekenin arkasında olduğumu fark 
etmediler. Onları dinlemek gibi bir niyetim yoktu. Bilirsin bu 
zevzeklerin lakırdılarını dinlemek insanın ruhunu kirletir. Ben 
de hiç oralı olmadan yazmaları düzenlemeye devam ettim. Ama 
bir an senin isminin geçtiğini işitince kıpırdamadan kulak ka-
bartıp dinlemeye başladım.”

“Benim ismim mi?” diye sordum şaşkınlıkla. “Benden ne diye 
bahsediyormuş bu uğursuzlar?”

“Senin bir zamanlar Aşkenazların matbaasında basılan kitap-
ları ciltlediğinden bahsediyorlardı.”

“Hey güzel Allah’ım, onlara neymiş bundan?”
“Bilmiyorum. Yanındakine anlatıyordu. Bir gece önce ne-

rede olduğunu tam anlayamadığım bir yerde, birkaç süslemeci, 
müstensih ve hattat bir araya gelmişler. İşlerin çok azaldığından, 
artık ne saraydan ne başka bir yerden kopya edilerek çoğaltıla-
cak, süslemesi yapılacak bir yazma gelmediğinden, bu yüzden ka-
zançlarının çok azaldığından yakınıyorlarmış. Eski dönemlerde 
sarayda ve saraya bağlı Ehl-i Hiref’te görevli yüzlerce elyazması 
sanatçısı varken ve bunlar Bâb-ı Âli’den her zaman en yüksek 
maaşı alırken artık bu sayı ancak birkaç adede kadar düşmüş diye 
yakınırlarmış.”

“Sen de bilirsin ya, bu yalan değildir. Ama bu sadece onlar 
için değil, bizim gibi mücellitler için de geçerli bir durum. Solak 
Süleyman’ın anlattıklarını sen de hatırlarsın. Onun zamanında 
bu işlere ne kadar önem verildiğini, Bâb-ı Âli’nin hem saray kü-
tüphanesi hem de yabancı elçilere verilecek hediyeler için ne 
çok yazmanın hattı, süslemesi ve ciltlenmesi için geldiğini an-
latırdı. Bir zamanlar sadece Bayezid ve çevresinde üç yüze yakın 
mücellit çalışırmış. Ama şimdi, zaman o zaman değil. Ve bu-
nun için de yapacak bir şey yok. Herkesin bu durumu kabullenip 
buna göre vaziyet alması lazım değil mi?”
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“Haklısın. Ama bu zevatın aklı başka yerde… İşlerin azalma-
sının ana sebebinin matbaa olduğunu söylüyorlarmış. İlla bir gü-
nah keçisi bulacaklar ya…”

“Allah Allah! Hangi matbaa bunların işlerine nasıl mani ol-
muş olabilir ki?”

Kahvemden bir yudum aldıktan ve üzerime düşen yaprakları 
temizledikten sonra devam ettim.

“Dertleri Yahudi matbaalarıysa, onlar zaten üç yüz yıla yakın 
zamandır İstanbul’da çalışıyorlar. Bastıkları da kendi cemaatleri 
için, kendi kitapları. Ya Tevrat, ya Talmud ya da her neyse… 
Zaten matbaa olsun olmasın bir tane Yahudi’nin gelip elindeki 
kitabı bizimkilere elle kopyalayarak çoğaltması için vermesini 
hayal bile edemiyorum. Bunu talep eden adamın neye uğradığını 
şaşıracağından en ufak bir kuşkum yok. ”

Kâzım hafif bir kahkaha attı. 
“Haklısın” dedi, “gözümün önüne getirebiliyorum.”
“Yok, eğer dertleri Müteferrika’nın matbaasıysa...” diye sür-

dürdüm, “... orası da zaten o öldükten sonra çok kısa bir süre 
daha çalıştı bildiğim kadarıyla. O dönemde de sadece tek bir ki-
tap basılmış. Ustanın anlattıklarını hatırlarsın. Son yirmi beş 
senedir de öyle atıl olarak duruyor. Eee, diğer taraftan Şeyhül-
islam’ın fetvası da matbaada dinî kitapların basılamayacağı şek-
linde değil miydi? Hatırlasana, Solak Süleyman anlatırdı. Müte-
ferrika matbaa için icazeti ilk aldığında, bunlar kalem ve di-
vitlerini bir tabuta koyarak mesleklerinin öleceği korkusuyla ce-
naze alayı düzenlemişler. Matbaada dinî eserlerin basılamayaca-
ğını öğrendiklerinde yatışmışlar ancak. Bunlara gelen işler ço-
ğunlukla Kur’ân’ı Kerim tefsirleri, hadis, kelam ya da fıkıh üzeri-
ne değil mi? Matbaa çalışsa bile bunların işlerine mani olacak bir 
durum zaten yok. Bu kadar zamandan sonra yeniden böyle del-
lenmelerinin sebebi ne?”

“Ben de tam bilemiyorum ama Beylikçi Raşid Mehmed ve Va-
kanüvis Vasıf Efendi, Müteferrika’nın matbaasını yeniden can-
landırmak için geçen sene izin almışlar diye işitmiştim. Bunları 
yeniden böyle tedirgin eden de bu olabilir…”
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“Benimle dertleri neymiş peki?”
“Söylediklerine göre sen günahların büyüğünü işliyormuşsun.”
Gülümsedim.
“İşliyorsam da günah benim günahım, onlara neymiş?”
“Kâtip diyordu ki İstanbul’da mücellitler sadece elyazmala-

rını ciltliyorlarmış. Mesleğin gerektirdiği de buymuş. Bunların 
arasından bir tek sen, matbaalarda basılan kitapların ciltlemesi-
ni yapıyormuşsun. Bu da dolaylı olarak matbaalarda basılan ki-
tapların yaygınlaşması ve zaten eski parlak günlerinden çok uzak 
olan hat ya da tezhip gibi işlerin ikinci plana düşmesine sebep 
oluyormuş. Ve tabii ki bu sanatla uğraşanların kazançlarının 
azalmasına...”

Kahvesinden bir yudum alıp altına aldığı ayağını değiştirdik-
ten sonra konuşmaya devam etti. “Bir de tabii asıl günahların bü-
yüğünün, senin Musevilerin kitaplarını ciltlemen olduğunu söy-
lüyor Kâtip.” 

“Bakma sen bu uğursuzların söylediğine. Hiç şüphe yok ki 
elyazmaları bir kitabın en güzel hâlidir. Elin hüneriyle yazılan 
bir yazma sadece okumak için değil, aklı, ruhu, gözü, gönlü do-
yurmak içindir. Kitabı yazanın aklı ve emeği dışında süslemeci-
nin, müstensihin, hattatın emeğinin, göz nurunun, alın terinin 
izi vardır. Ama diğer taraftan benim için kitap kitaptır. Sahip 
olduğu görünüşü kadar içindeki bilgi ve akıl da önemlidir. Ve o 
akıl, yayılmak içindir. Bir kitaba sahip olmak bu kadar güzelse, 
ne kadar çok kişi tarafından sahip olunursa güzelliği de o kadar 
artmaz mı, söylesene! O yüzden ister yazma olsun ister matbaa-
dan çıksın, kitap her zaman ulaşabildiği insanla kitaptır.”

“Haklısın haklı olmasına da Pertev, ben bu ikisinin diğerleri-
ni galeyana getirmesinden korkarım. Hele hele başka dinlere ait 
kitapları ciltliyor olman yüzünden bunlar hiç çekinmeden senin 
imansız olduğunu söyleyip bir fenalık yapmaya çalışabilirler.”

“Beni bu kadar düşündüğün, benimle ilgili bu kadar endişe-
lendiğin için sağ olasın dostum. Ama merak etme. Ne olmuş 
Tevrat’ı da, İncil’i de ciltlesem, onlara bizim gönlümüzün gözüyle 
işlediğimiz süslü kıyafetlerden giydirsem. Onlar da Allah’ın ki-
tapları değil midir?”


