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Gölgeler ve Hayaller Şehrinde  Murat Gülsoy

Daha önce öykü ve yaratıcı yazarlık kitaplarıyla beğendiğim Murat Gülsoy'un okuduğum ilk romanı "Gölgeler ve
Hayaller Şehrinde"...

 Bu romanın baş rolünde II. Meşrutiyetin ilanı zamanındaki İstanbul var. Kahramanımız Fuat, Türk bir baba ile
Fransız bir annenin gayrimeşru çocuğudur. Gazeteci olan Fuat, ünlü bir Fransız gazetesi tarafından dönemin
İstanbul'u hakkında haberler toplamak için gönderilir. Çocukluğu Türkiye'de geçen Fuat, daha sonra annesi ve
ablası Feride ile birlikte Fransa'ya dönmüştür. Fransızlara göre Türkler barbardır; yarı Türk olan Fuat ise yarı

barbar sayılmaktadır. Bu kompleksi kitabın birçok bölümünde hissederiz. Fransa'da Fuat, Franck'tır ve
İstanbul'da dahi kendini Fuat olarak tanıtmaya cesaret etmesi zaman alacaktır.

"Gölgeler ve Hayaller Şehrinde" mektuplardan oluşan bir kitap. Fuat, Fransa'da bir sanatoryumda olan en yakın
arkadaşı Alex'e yaşadıklarını günlükmektup olarak aktarır. Alex'e düzenli olarak mektuplar yazmaya devam

eden Fuat, kaybolmaya karşı önlem olarak mektupları postalamadan önce bir deftere kopyalamıştır. Yıllar sonra
genç bir avukat bu defteri bir eskicide bulur ve iş edinip mektupları Fransızcadan Türkçeye çevirir. Romanın aslı,

bu çeviridir. 
Fuat'ın hiç tanımadığı babası, gerçek bir tarihi karakter olan Türk asker, yazar ve düşünürü Beşir Fuad'tır. Hugo
ve Voltaire ile ilgili inceleme kitaplarıyla tanınan Beşir Fuad, annesinin delirmesinden sonra girdiği bunalım ve
korkunç intiharıyla ses getirmiştir. Beşir Fuad, annesi gibi delirme korkusuyla bileklerini kesmiş ve ölümüne
kadarki yaşadıklarını an be an kaleme almıştır. Ahmet Mithat Efendi, Beşir Fuad ile ilgili biyografik bir kitap
yazmıştır. Kitabın sonlarına doğru, babasının hazin hikayesini öğrenen Fuat'ı da aynı korkular ve hezeyanlar

saracaktır.

Fuat, fotoğrafçı Marcel ile yaptığı Fransaİstanbul gemi seyahatinde, Osmanlı Prensi Sabahattin ile tanışır. Prens
Sabahattin de dönemin Osmanlı Devletinin bir diğer tarihi karakteridir. Sultan Abdülmecit'in kızı Seniha Sultan'ın
oğlu olan Prens Sabahattin, yıllarca Paris'te yaşamış ve II. Meşrutiyetin ilanı ile beraber, yönetimde söz sahibi
olabilmek için İstanbul'a gelmiştir. Padişaha karşı fikirleriyle tehdit oluşturan Prens, daha sonra tekrar sürgüne

Bu Blogda Ara

MeltSar

İTÜ Mimarlık Fakültesi
Mezunu, İTÜ Endüstri
Ürünleri Tasarımı

Masterlı... Kitap, sinema, tiyatro, sergi,
bale, opera, fotoğraf, gezi sever... Her
türlü kültürel aktiviteye bayılır.
Yelkenci, filatelist...

Profilimin tamamını görüntüle

Hakkımda

Bu siteye katılın
Google Friend Connect

Üyeler (32)  Daha fazla »

Zaten üye misiniz? Oturum aç

İzleyiciler

(35) gezi (11) kitap (80) 
tiyatro (19)

Etiketler

bale (2) dekorasyon (2) diet (2) 

(4) müzikal (1) sergi (2) 

▼  2014 (24)

▼  Ağustos 2014 (2)

Kont Dracula Balesi

Gölgeler ve Hayaller
Şehrinde - Murat
Gülsoy

►  Temmuz 2014 (2)

►  Mayıs 2014 (1)

►  Nisan 2014 (12)

►  Şubat 2014 (2)

►  Ocak 2014 (5)

►  2013 (35)

►  2012 (62)

►  2011 (32)

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme
Sayısı

0   Diğer    Sonraki Blog» Blog Oluştur   Giriş Yapın

http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/bale
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/dekorasyon
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/diet
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/film
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/gezi
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/kitap
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/m%C3%BCzik
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/m%C3%BCzikal
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/sergi
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/tiyatro
http://3.bp.blogspot.com/-cCSwNTxkvhs/U-08qe9-HQI/AAAAAAAADf0/ofSVlnmHKMI/s1600/images.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Q9bzXQlg7q4/U-08qgEkiEI/AAAAAAAADf4/4Umzt5aBnmM/s1600/Be%C5%9Fir-Fuat-Bey-Edit%C3%B6r-M.-%C4%B0srailovitich-Kartpostal.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ghVNbUcUKdg/U-08qXzjaoI/AAAAAAAADf8/-rfUTH93WZY/s1600/prens_sabahattin.jpg
http://www.blogger.com/profile/02507215836019693159
http://www.blogger.com/profile/02507215836019693159
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/gezi
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/kitap
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search/label/tiyatro
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=24
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014_08_01_archive.html
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014/08/kont-dracula-balesi.html
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014/08/golgeler-ve-hayaller-sehrinde-murat.html
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014_07_01_archive.html
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=35
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=32
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=957410163965897463
http://www.blogger.com/home#create
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/


15 8 2014 iyi hissetmek: Gölgeler ve Hayaller Şehrinde - Murat Gülsoy

http://iyihissetmek.blogspot.com.tr/2014/08/golgeler-ve-hayaller-sehrinde-murat.html 2/3

Sonraki Kayıt Önceki KayıtAna Sayfa

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)

Tepkiler:  eğlenceli (0) ilginç (0) etkileyici (0)

Etiketler: kitap

yollanmıştır.
Fuat ve Marcel, tanıştıkları ve dost oldukları, İstanbul'da yaşayan maceracı zengin İngiliz Charles, avanesi

Margaret ve Evelyn ile birlikte şehrin keyfini sürerken, İstanbul'un tarihi hikayelerini kaleme almaya çalışırlar.
Romanda aralara serpiştirilen bu tarz öyküler, keyifli es'ler verdirir. 

"Gölgeler ve Hayaller Şehrinde", oldukça başarılı bir kitap... Tarihi İstanbul hikayeleri, başarı ile romana monte
edilmiş gerçek karakterler, Fuat'ın yaşadığı doğubatı uçurumu, melezlik sıkıntıları, mekan olarak  "hasta"
İstanbul ve yarattığı hasta ruhlu karakterler... Ben biraz karmaşık anlatmış veya anlatamamış olabilirim; o

yüzden siz mutlaka okuyun...
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