
‘MATEMAT‹K VE MONA L‹SA’ 
ADLI K‹TAP ESK‹ B‹R ‹DD‹AYI
YEN‹DEN GÜNDEME GET‹RD‹ 

Da Vinci
Osmanlı’ya 

iş başvurusu
yapmış
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Da Vinci’yle ilgili her fleyin genifl kesimler-
ce hiç olmad›¤› kadar merak edildi¤i bir dö-
nemi yafl›yoruz. Merak halkas›n› tatmin et-
mek için yeni kitaplar bas›ladururken, so-
nunda bir Türk de tarihin ak›fl›n› de¤ifltiren
dahiyle ilgili bir kitap yazd›. ABD’de yaflayan
teorik fizikçi ve ressam Bülent Atalay’›n ‘Ma-
tematik ve Mona Lisa’ isimli çal›flmas›, Le-
onardo Da Vinci’nin sanat› ile matematik ve
bilim aras›ndaki ba¤lant›lar› bir bilim adam›
ve sanatç› gözüyle inceliyor.

ABD’de k›sa sürede yedi bask› yapan ve
geçen günlerde Türkçe’ye de kazand›r›lan
kitab›n en ilgi çekici yönlerinden biri de, Da
Vinci’nin Haliç’e yapmay› tasarlad›¤› köp-
rüyle ilgili bölümleri. Bu yöndeki arzusunu
Sultan 2’nci Bayezid’e bir mektup yazarak
ileten Da Vinci’nin teklifi kabul görmemifl.

Bu tarihsel anektodun detaylar›n› ö¤ren-
mek için Bülent Atalay’la ba¤lant› kurduk.
Aradan çekilerek sözü ona b›rak›yoruz...

“DA V‹NC‹ ‹STANBUL’A 
YERLEfiECEKT‹” 
1482 -1500 y›llar› aras›nda bulundu¤u

Milano’da a¤›rl›kl› olarak askeri mühendislik
hizmeti veren Da Vinci, bu özelli¤iyle bölge-
de hat›r› say›l›r bir flöhret kazanm›flt›.   

1500 y›l›nda k›sa süre kalaca¤› Floran-
sa’ya ikinci kez gitti. Burada sayg›yla karfl›-
lanmas›na ra¤men, kendisinden daha genç,
ifllerini her zaman zaman›nda bitiren son
derece yetenekli ressam ve heykeltrafl Mic-
helangelo kadar ilgi görmemiflti. 

Rivayete göre, daha evvel Fatih Sultan

Mehmet portresini yapmas› için Leonar-
do’yu ‹stanbul’a davet etmifltir. Ancak o s›-
rada flehre gelemeyecek durumda oldu-
¤undan, ayn› teklif Leonardo’dan daha yafl-
l› olan ça¤dafl› Bellini’ye götürülmüfl.
1480’de yap›lan bu portre Londra’daki Nati-
onal Gallery’de bulunuyor.   

‹fiTE DA V‹NC‹’N‹N 2’NC‹ BAYEZ‹D’E YAZMIfi OLDU⁄U MEKTUBUN TERCÜMES‹

Topkas› Saray› arflivinde 6184 koduy-

la saklanan Da Vinci’nin 2’inci Bayezid’e

hitaben yazd›¤› mektubun konusu “Ce-

neviz’den Likardo’nun Sultan 2’inci Ba-

yezid’e gönderdi¤i mektubun sureti:

Kendisinin de¤irmen keflfetti¤i, ‹stanbul

ile Galata aras›nda yap›lmas› istenen

köprüyü yapabilece¤i hakk›nda.” fleklin-

de özetlenmifl. Haftal›k, özel izinle görü-

lebilen mektubun tercümesi için Burçak

Evren’in Galata Köprüleri Tarihi adl› ese-

rinden yararland›. Üslubuyla dikkat çeken

metin hakk›nda Evren, “O zamanlar sara-

ya gelen mektuplar tercüme edilirken,

padiflah›n kudretine ve al›flk›n oldu¤u hi-

tabet flekillerine uygun bir üslup kazand›-

r›l›rm›fl. ‘Padiflah›m’ yerine ‘Devletlu’,

‘sayg›lar›mla’ yerine ‘arz ederim’in tercih

edilmesi gibi...” yorumunu ekledi. ‹flte

mektubun tercümesi:

“Ben kulunuz de¤irmen hususunu flim-

diye de¤in fikredip Allah inayetiyle bir

veçhile çare buldum ki bir tazyik ile susuz

hemen yel ile de¤irmenden ki denizde

olan de¤irmenden dahi isale has›l ola

hem halka dahi asan ve kande olursa

olur. Ve dahi Allah Taala bana nasip et-

mifltir ki, tazyik ile ipsiz ve urgans›z gemi-

nin suyunu ç›karamam bir dolap ile kendi

kendine döne. Ve ben kulunuz flöyle iflit-

tim ki, ‹stanbul’dan Galata’ya bir köprü

yapmak kastetmiflsiniz, ama bilir adem

bulunmad›¤› sebepten yapmam›fl›z. Ben

kulunuz bilirim. Bir yay gibi pek yüksek

kald›r›m ki hiç kimse üzerinden yüksek ol-

du¤undan geçmeye raz› olmaya. Ama bir

fikreyledeyim ki, bir çat-

ma idem, andan sonra

suyunu ç›karam ve ka-

z›klar koyam. fiöyle

idem ki afla¤›dan he-

men yelkenleriyle bir

gemi ç›ka. Ve bir köprü

eyleyem ki, kalka ki alt-

tan geldi¤i vakit Ana-

dolu yakas›na geçeler. Ama sular daim

akt›¤› için kenarlar yenir, ol husus için bir

tazyik eyleyen ki ol akan suyu afla¤›dan

ak›t›p kenara zarar eylemeye. Senden

sonra olan padiflahlar kolayl›kla harç ile

yaparlar. Bu sözlerimi inflallah gerçek bi-

lesiz ve ben kulunuzu daim hizmetinizde

bilip buyuras›z. Bu mektup Yulyus ay›n›n

üçünde yaz›lm›flt›r. 3 Temmuz 1503” 

“Ben kulunuzu daim hizmetinizde bilip buyuras›n›z...”

Son günlerin popüler
kitab› eski bir iddiay›

yeniden
gündeme

getirdi: “Da
Vinci ‹stanbul’a

yerleflmenin
efli¤ine gelmiflti.

Haliç’e infla edilecek
bir köprünün de

tasar›m›n› yapm›flt›.”
Kabul edilseydi flehrin

silüetini de¤ifltirecek
olan teklifin hikayesini,

kitab›n yazar› 
Bülent Atalay’a

anlatt›rd›k. Kitapta yer
almayan Da Vinci’nin

Sultan’a yazd›¤›
mektubun tercümesi

ise sadece
HAFTALIK’ta. 

Atalay, kitab›na iliflkin bir program›n
Türkiye’de yay›mlanmas›n›n ard›ndan,
saat fark›n› dikkate almadan gece yar›s›
Türkiye’den kendisine telefon edenlerin,
‘Siz Da Vinci’nin flifresini çözdünüz mü?’
benzeri sorular yönelttiklerini söylüyor. 
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1502 y›l›nda Leonardo, Sforza Dükü
için çal›flmay› b›rakarak Milano’yu terket-
ti. S›n›rl› say›daki maiyeti ile Pavia, Mode-
na ve Venedik aras›nda yolculuk ettiler.
Osmanl› ile Venedik’in yak›n iliflkiler içinde
oldu¤u y›llard›. Aralar›nda güçlü bir ticari
ortakl›k vard›. 

Bu dönemde Da Vinci, Milano’da çal›fl-
t›¤› gibi saray mühendisi olarak ve Osman-
l› Sultan›’n›n portresini yapmak için ‹stan-
bul’a yerleflmenin efli¤ine gelmiflti. 2’inci
Bayezid’e bir mektup yazarak “Sultan’›n
hizmetinde askeri mühendis olarak çal›fl-
may›, savunma surlar›n› güçlendirmeyi, ye-
ni silahlar tasarlamay›, portre resmetmeyi
ve Haliç’in iki k›y›s›n› birlefltirecek bir köp-
rü infla etmeyi” öneriyordu. Ancak 2’inci
Bayezid bu teklifi reddetmifl, Leonardo da
Urbino’ya giderek flehrin yeni hakimi Ce-
sare Borgia’n›n hizmetine girmiflti. 

“O KÖPRÜ 2001’DE 
NORVEÇ’TE YAPILDI” 
Dünyan›n en güçlü imparatorlu¤una

hükmeden 2’inci Bayezid, kendisininkin-
den çok daha küçük bir askeri teflkilat›n
mühendisini kiralay›p çal›flt›rmakla ilgilen-
memifl olsa gerek. Sultan’a ba¤l› olan mü-
hendisler de Da Vinci’yi kariyerleri için bir

tehdit olarak görüp kötülemifl olabilirler.
Padiflah’a böyle bir köprünün infla edile-
meyece¤ini söylemifl olabilirler. 

Bat› tarz› sanat›n ‹slam imparatorlu¤un-
da taraftar bulmam›fl olabilece¤inden, bir
kan uyuflmazl›¤›ndan da bahsedebiliriz. Bu
co¤rafyaya ait olan minyatür sanat›nda,
Rönesans ‹talyas›’nda geliflen gerçekçi
perspektife flahit olmay›z örne¤in. Osman-
l› saray›ndaki sanatç›lar yeteneklerini daha
çok stilize figürlere, görkemli kaligrafilere
aktar›rken, gerçekçi tasvirlereyse çok az il-
gi duyduklar›n› görüyoruz. Böyle bir ortam-
da evrensel bir dehan›n fikri ve talebi tart›-
fl›lmaya de¤er bulunmam›fl bile olabilir. 

Da Vinci, sanat eserleriyle gelece¤in
bilim dünyas›na katk›lar yap›yordu. ‹mpa-
ratorlu¤un gelece¤ine de ilham verebilir-
di. Zaman›n›n çok ötesindeki bu dehan›n
kendi döneminde kitaplar› ç›ksayd›, not-
lar› bas›lm›fl olsayd›, baflka bilginler anla-
y›p onun önermelerine devam etseydi
dünya genelinde 18’inci as›r sonunda bu-
günkü seviyeye eriflirdik. Haliç’e “Ters
yay” fleklini kullanarak yapmay› tasarlad›-
¤› köprü, inflaat mühendisleri taraf›ndan
300 y›l sonra uygulanabilir bir tasar›m
olarak kabul edildi. Leonardo’nun, ifllev,
yap›sal sa¤laml›k ve sanatsal zarafeti bir-
lefltiren orijinal köprü tasar›m›, biraz kü-
çültülerek de olsa, çok uzaklarda Ku-
zey’de, Norveç’in As kentinde 2001 y›l›n-
da infla edilecekti. 

Da Vinci araflt›rmac›lar› aras›nda çok
fazla taraftar bulan bir iddia da, Leonar-
do’nun sadece Haliç’e de¤il Bo¤az’a da
bir köprü yapmay› teklif etti¤i. Ne var ki,
dubal› köprü olacak olan bu projeyi kan›t-
layacak elle tutulur hiçbir belge yok. 

◗ Günefl RONA

tarih

“2’nci Bayezid (sol üstte) Da Vinci’nin teklifi-
ne maalesef ilgi göstermedi” diyor Atalay.

Teorik fi-
zikçi ve res-
sam Prof.
Dr. Bülent
Atalay, Mary
Washington
Üniversite-
si’nde Fizik
Profesörü,
Virginia Üni-
versitesi’nde

Yar› Zamanl› Ö¤retim Üyesi olarak

çal›fl›yor. ‘Matematik ve Mona Lisa’

adl› kitab› ABD’de 16 ayd› yedi bas-

k› yaparak 150 bin kopya satt›. Tür-

kiye’de de k›sa sürede ikinci bask›-

s›n› yapan, Japonca ve Korece’ye

de çevrilen kitab› için Atalay “Çal›fl-

mam roman olmad›¤› gibi, ‘kolay

okunur’ kategorisinde de de¤il. En-

telektüel kesimin ilgisini kazand›¤›-

na memnunum” diyor. Yazar›n di¤er

iki kitab›: Lands of Washington ve

Oxford and the English Countryside.

Atalay’›n resim çal›flmalar› ise Buc-

kingham Saray›, Beyaz Saray ve

Smithsonian Enstitüsü’nün duvarla-

r›n› süslemektedir. 

BÜLENT ATALAY
K‹MD‹R?
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3 Temmuz 1503’de yaz›lan mektupta Leonardo sözünü etti¤i köprü ile bir kroki de yollam›fl ve krokinin üzerinde aynada okunacak 
biçimde baz› ölçü ve bilgiler vermifl. Da Vinci’nin tasar›m› 2001 y›l›nda Norveç’in As kentinde küçültülerek infla edildi.
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