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Özet 

Solmaz Kamuran, Kiraze adlı romanında �spanya topraklarından zorla gönderilen 
Yahudilerin çileli, bir o kadar da dramatik sürgününü ele alır. Romanda De Toledo ve Nahmiyas 
aileleri nezdinde Yahudilerin  sürgün hayatları sırasında çektikleri sıkıntılar çarpıcı bir �ekilde dile 
getirilir.  Yazar, 1492 yılından 1598’e kadar olan dönemde Avrupa'nın ve Osmanlı 
�mparatorlu�u'nun egemen oldu�u topraklardaki insan hayatlarını çe�itli yönleriyle gözler önüne 
serer. Bu sürgün esnasında Osmanlı Devleti'nin Yahudilere kapılarını açması dikkate de�erdir. 
Hıristiyan alemine verdikleri zararlar sebebiyle Avrupa devletlerinin ülkelerinde istemedikleri 
Yahudileri; Sultan Beyazıt, Osmanlı mülküne davet ederek onlara yeni bir ba�langıç için büyük 
fırsatlar tanır. Yine 16. yüzyılı farklı bir bakı�la i�leyen romanda gerek Avrupa devletleri gerekse 
Osmanlı çok yönlü bir perspektiften sunulmu�tur. Solmaz Kamuran, Türk romanında Sefarad 
Yahudilerinin sürgününü ilk ele alan yazarlardan biri olarak dikkat çeker.  

Anahtar Kelimeler: Kiraze, Sefarad Yahudileri, Solmaz Kamuran, tarihi roman 

 

Abstract 

Kiraze a novel written by Solmaz Kamuran talk about Sephardi jews who were expelled 
from from Spain which was suffering and dramatic journey. In this novel, the difficulties faced by 
the emigrating jews were interestingly talked about by exapling the life of De Toledo and Nahmiyas 
families. The writer put forward aspects of life style in the Otoman and Eurpean territories in a 
period from 1492 to 1598.  During this migration, Ottoman empire opened all the gates to the jews 
which was worth to pay attention. Because of the harms caused by the jews to the cristianity, the 
European countries did not want to live with the jews in their countries; whereas the Soltan Beyazıt 
had invited the jews to the Ottoman territory and gave them great opurtunities at first. The novel 
with many different aspects of 16. century, is unique with its multiperspective aproach to the 
political understanding of both the Ottoman and the European countries. In turkish novel, Solmaz 
Kamuran is one of the pioner writers who are considered the migration of the Sephardi Jews.   
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Son dönem edebiyat dünyası içinde yazılan eserlere bakıldı�ında tarihî romanların çoklu�u 
dikkat çekicidir. Bu, daha çok tarihî olayları anlatan ve geçmi� zamanın büyülü atmosferini ilginç 
hikâyeler kurarak birbirine ba�layan romanlara duyulan ilginin büyük olmasıyla açıklanabilir. Özellikle 
Osmanlı tarihi bu noktada romancılara büyük bir malzeme sunacak derecede geni� bir zenginli�e sahiptir. 
Kiraze de bu anlamda bir Türk romancısı tarafından Osmanlı �mparatorlu�u’nun farklı bir cephesini; 
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bütün Avrupa’nın sürgüne gönderdi�i Yahudilere kucak açan Osmanlı’nın engin ho�görüsünü i�lemesi 
açısından dikkate de�erdir.  

Kiraze romanı, 1492 yılı ba�larında �spanya tahtında bulunan Kral Ferdinand ile Kraliçe 
�sabella’nın fermanları do�rultusunda misyoner faaliyetleri yaparak Hıristiyan halkı etkilemeleri 
gerekçesiyle Yahudilerin öncelikle ülke içinde yer de�i�imlerini, sonra da bunun yeterli gelmeyerek 
�spanya’dan tamamen sürgününe dek varan ve böylece ba�layan çileli, bir o kadar da birbiriyle ba�lantılı, 
birbiriyle kesi�en ya�amlarının yüzyıldan fazla bir kesitini gözler önüne serer•.  

Kiraze, �spanya Krallı�ı bünyesinde bulunan Yahudilere de�i�en bakı�la süregelen olayları 
anlatan bir romandır. Olaylar Mart 1492 �spanyasında ba�lar. �spanya Krallı�ı, 1480 yılında egemenli�i 
altındaki �ehir ve kasabalarda Yahudilerin belirlenmi� ayrı bölgelerde ya�amalarını öngören bir karar 
çıkarmı�tır. Çünkü Yahudili�i kabul eden ve böylece kutsal Katolik Kilisesi’ne kar�ı günah i�leyen bazı 
kötü Hıristiyanların bu dü�ünceye varmalarında temel sebep olarak onların Yahudilerle yan yana 
ya�amaları gösterilmi�ti. Bu itibarla kurulan engizisyon mahkemeleri on iki yıl faaliyet göstererek pek 
çok ki�iyi yakalamı�, ancak onlara göre bu tedbirler Hıristiyan âlemine verilen zararları önlemeye 
yetmemi�tir. Dahası Yahudiler tek ve do�ru yolun Yahudilikten geçti�ini ileri sürerek Hıristiyanları 
etkilemi� ve böylece de Kutsal Katolik Kilisesi için önemli bir tehdit olmu�lardır. Bütün bu endi�elerle 
Endülüs bölgesindeki Yahudilerin yerlerinden uzakla�tırılmaları dü�ünülmü�tür. Çözümü ise bütün 
Yahudilerin bir daha geri dönmemek üzere Krallıktan çıkarılmalarında bulmu�lardır. Geri dönü�ü 
imkânsız kılmak için de geri dönenlerin mallarına el konularak idam edilmesi gibi katı hükümler 
getirmi�lerdir.  Bu tedbirler çerçevesinde Yahudileri saklayanlara da büyük cezalar öngörülmü�, ayrıca 
Yahudilerin de�erli e�yalarını kraliyet dı�ına çıkarmaları da yasaklanmı�tı. Krallı�ın bu tutumuna kar�ılık 
olarak �spanya’daki Yahudiler adına �zak Abravanel Kral, Kraliçe ve ülkenin önemli bazı yöneticileri 
huzurunda oldukça etkili bir konu�ma yapar:  

“Bir Yahudinin din karde�lerinin güvenli�i için yalvarmak zorunda kalması hiç de onur verici 
bir durum de�il. Ama Kastilya’nın, Aragon’un ve hatta tüm �spanya’nın kral ve kraliçesinin korumasız 
insanları bu topraklardan kovarak bir zafer sa�lamanın pe�inde olması çok daha utanç verici… Bu 
menfur fermanda bir bir sayılan suçlamalara, suçsuz ve günahsız bütün �sraelo�ulları adına itiraz 
ediyorum. Suç da günah da sizindir. Bizim de�il… Açıklamı� oldu�unuz haksızlıklarla dolu fermanınız 
sizin kendi biti�inizin fermanı olacaktır.  Ve �spanyanın zafer olaca�ını hayal etti�iniz bu yıl tarihe 
�spanyanın utanç yılı olarak geçecektir. Onur bireysel erdemin ödülüdür ve soylu kral ve kraliçelerin 
gerçek mertebesi de orasıdır. Sıradan, adı bilinmeyen, silik birinin erdemsiz bir hatası sadece onun 
anlamsız kimli�ini kendi ba�ına iter hiçli�in içine. Oysa böylesi bir erdem cellâtlı�ının soylulukla çatı�an 
kılıcı o eksikli�i göstermi� kral ve kraliçeyi tarihin tahtından ebediyen indirir. Her zaman söylendi�i gibi, 
hata yapanın adı ne kadar büyükse, hata da o kadar büyür… Aklı ba�ında erdem sahipleri bugünü 
gösterecekler büyük çökü�ün nedeni olarak.  Sizin yobazlı�ınız ve nefretinizden daha fazla Yahudilerin 
size onurla kar�ı çıkı�ları ön planda olacaktır. Kovun bizi, sizden çok daha fazla sevdi�imiz bu 
topraklardan kovun bizi… Sizi ve korkunç fermanınızı sonsuza kadar unutmayaca�ız.”  (s.37 -41) 

�spanya krallı�ı ile Yahudiler sürgün meselesini farklı �ekilde ele alır. Kendilerini �spanya 
topraklarının gerçek sahiplerinden gören Yahudiler, memleketlerinde ya�ama haklarının ellerinden 
alındı�ını söylerken, �spanya Krallı�ı ise misyoner faaliyetleri yürüterek hıristiyan halkı etkilemeye 
çalı�an ve Yahudilik dı�ında bir do�ru yol olmadı�ını ileri süren yahudilerin bizzat kendilerinin bu 
sürgünü hazırladı�ını belirtmi�lerdir. Gerekçenin adını, hırıstiyan âlemine verilen zararı önlemek diye 
koymu�lar, bu itibarla Yahudileri sürgün etmekten ba�kaca bir çıkar yollarının kalmadı�ını 
savunmu�lardır. Oysa sadece �spanya de�il, bütün Avrupa karar birli�i etmi�çesine onları ülkelerinde 
istememektedir. Bu ba�lamda Osmanlının onlara bakı�ı, yakla�ımı anlamlı ve insanidir. Üstelik Osmanlı 
bunu yaparken herhangi bir �art ko�mamı�, onları inançlarında, i�lerinde ve hayatlarında serbest 
bırakmı�tır.  

                                                 

• �ncelememizde �u baskıdan faydalanılmı�tır: Solmaz Kâmuran, Kiraze, �nkılap Kitabevi, �stanbul, 2000  
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�ki yüz elli bin civarında Yahudi atlı arabalarla, yaya yola dü�er. �lk etapta, kendilerini para 
kar�ılı�ı kabul edecek Portekiz’e, olmazsa oradan da belki �stanbul’a gitme niyetindedirler. Çünkü Sultan 
II. Beyazıt �spanya’dan sürülen Yahudileri Osmanlı ülkesine kar�ılıksız olarak davet etmi�tir.  Ancak 
zaman içinde bütün Avrupa karar birli�i etmi�çesine Yahudileri topraklarından uzakla�tıracak içlerinde 
sadece Hıristiyanlı�ı kabul edenler kurtulacaktı. Bunlar için de gidecekleri en do�ru adres Osmanlı 
toprakları olacaktı. Sadece Osmanlı, Yahudilere Avrupa’da bulamadıkları güveni, özgürlü�ü, rahatı ve 
huzuru verecekti. 

Sefarad Yahudileri yurtlarından kopmanın acısını içlerinde ta�ırken yolculukta çektikleri çileler 
ve kendilerini bulan salgın hastalıklar sebebiyle de bir hayli sıkıntı çekmi�lerdir. Ne var ki Osmanlı 
mülkünde gördükleri hüsnü kabul, kendilerine gösterilen sıcak ilgi hayatlarını yeniden kurma, istedikleri 
meslekleri icra etme diledikleri gibi özgür ve rahat ya�ama imkânları bu sıkıntıları büyük oranda 
dindirmi�tir. 

Kiraze romanı, temelde De Toledo ve Nahmiyas aileleri �ahsında Yahudi sürgününü ve onların 
ya�adıkları macerayı de�i�ik yönleriyle ele alır. Portekiz üzerinden �stanbul’a gitme kararlılı�ında olan 
Salvatore Nahmiyas, kom�usu ve i� orta�ı David De Toledo’yu da kendisiyle gitmesi için iknaya çalı�ır. 
Ancak David, hanımının ata yurdunu terk etmeye yana�mamasıyla gidemez. Fakat kısa bir süre sonra 
onlar için de kalmak mümkün olmayacaktır. De Toledo ailesinin o�lu Hayım’ın bir grup �spanyol 
tarafından öldürülmesi bu aileyi de yollara dü�meye itecektir.  

De Toledo ailesi kızları Ra�el ve o�ulları Avram ile çok çileli bir yolculuktan sonra Lizbon’a 
varırlar. Fakat bu durum uzun sürmez. Tahta yeni çıkan Portekiz Kralı da Yahudileri ülkesinde 
istemedi�ini beyan edince, di�er Yahudi aileleriyle birlikte De Toledolar yollara dü�er.  Can dostları ve 
kom�uları olan Nahmiyaslar bu sırada �stanbul’da güvenli bir hayata ba�lamı� ve i�lerini kurmu�lardır.  
Tek üzüntüleri iki buçuk yıl geçmesine ra�men dostlarından haber alamamalarıdır. Ancak Osmanlı 
topra�ına Yahudilerin geli�i devam ediyordur. Bu da Nahmiyasların umutlanması için iyi bir tesellidir. Bu 
sırada De Toledolar da �stanbul’a varmak için bir gemiyle yolculuk ediyordur. Lizbon’dan �stanbul’a 
giden, içinde Yahudi ve Müslümanların oldu�u bir gemi, Atlantik’te seyrediyordur. Üç yıldan beri 
Portekiz’e yerle�en ve ev bark edinen insanlar bir kez daha sürgüne gidiyordur. De Toledo ailesi de 
bunlardan sadece birisidir.  

Ne var ki Atlantik’te kopan fırtına aileyi ölüme sürükleyecek, bundan sadece kızları Ra�el 
kurtulacaktır. Ra�el için ise artık bütün güzellik ve mutluluklar geride kalmı�tır: 

“Ra�el’in tek varlı�ı belindeki bez kesede sakladı�ı, avucunda küçük bir bronz top tutan 
pirinçten yapılmı� kadın eliydi. Tıpkı annesinin eli gibi ince uzun parmaklı bir el.” (s. 80) Bunu 
�spanya’daki evlerinin kapısından söküp almı�tır.  

Bir Yahudi ailesinin yanına sı�ınan Ra�el’in �imdi tek amacı vardır: Çocuklu�undan beri sevdi�i 
ve kendisine a�k ile ba�landı�ı Nahmiyasların o�lu Mo�e’ye kavu�mak.  Ancak bunun için �stanbul’a 
gitmelidir. Ra�el bu duygular içinde bir çıkı� yolu ararken ya�adı�ı bir olay onu hayata küstürecek, uzun 
bir süre de �stanbul’a gitme dü�üncesinden alıkoyacaktı. Bu, Ra�el’in evde yalnız oldu�u bir gece sa� eli 
altıparmaklı bir adamın tecavüzüne u�rayıp ondan yine altıparmaklı bir erkek çocuk do�urmasıdır ki, bu 
da romanda bir ba�ka dü�ümü olu�turur.  

Ra�el, Napoli’de beraber kaldı�ı Yahudi ailesinin ısrarı ile yeniden �stanbul yolundadır. Bu çetin 
bir o kadar sıkıntılı ve acı dolu yıllardan sonra Ra�el, nihayet �stanbul’a varmı�tır. Ondan habersiz 
altıparmaklı küçük o�lu da �stanbul’da Enderun’da ö�renim görüyordur. Ona Burak ismini vermi�lerdir. 
Bu sırada �stanbul’da vuku bulan bir deprem pek çok �eyi de�i�tirmi�, Mo�e anne babasını, hanımını ve 
küçük kızı dı�ındaki çocuklarını kaybetmi�tir. Üstelik onun küçük kızı, Ra�el’in bulundu�u havraya 
getirilmi�, bakması için bizzat ona teslim edilmi�tir. Ama Ra�el bebe�in kime ait oldu�unu henüz 
bilmiyordur. Mo�e ak�am vakti kızını görmek için geldi�inde durum açıklı�a kavu�acaktır. Ra�el onca 
yıldan sonra ilk a�kını hemen tanımı�,  kaçıp odasına kapanarak hıçkırıklarla a�lamı�tır. Ancak Küçük 
Kıyamet diye isimlendirilen bu büyük deprem, Ra�el’e tarifsiz bir saadet ta�ımı�,  onu tam 18 yıl aradan 
sonra Mo�e’sine kavu�turmu�tur. 1492’den 1509 yılı sonuna kadar geçen süre içinde Ra�el olmadık 
sıkıntılar ve acılarla dolu bir ömür sürmü�, kader onun için en acımasız a�larını örmü�tür. Bütün 
bunlardan sonra Mo�e’yi bulup onunla evlenmesi tarifsiz bir mutluluktur.  Her ikisi de bu u�urda 
inanılmaz bedeller ödeyerek mutlulu�u yeniden bulmu�lardır.  
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Ra�el, Mo�e ile evlili�inden olan kızına annesinin adını verir: Ester. Bu, türlü yaramazlıklarla evi 
�enlendiren, oldukça sevimli bir çocuktur. Bir kom�u kızı günün birinde Ester’i kula�ının arkasına kiraz 
takmı� görünce, ona Kiraze adını yakı�tırır ve bunu kirazın bir kadına yakı�acak biçimi �eklinde ifade 
eder. Annesinin bütün kızmalarına ra�men artık ona herkes Kiraze demeye ba�lar. Bu arada Altıparmak 
Burak, Sultan’ın teveccühüyle Pa�a olmu�tur.  

Yıllar geçmi�, Kiraze artık oldukça güzel ve çılgın bir genç kız olmu�tur. Kaderin kötü cilvesi 
olarak da üvey karde�i oldu�unu bilmedi�i Altıparmak Burak Pa�a’yı görüp ona â�ık olur. Ancak bundan 
haberdar olan Ra�el, bu acı sırrı gizlemeyi ba�ararak onları birbirinden uzak tutmayı sa�lar. Annesinin bu 
çabasını ö�renen Kiraze, ona kin ve nefret duygularıyla dolar. Bir gün Kiraze’nin kapıdan girerken çok 
sert vurdu�u kadın eli figürlü tokmak, yere dü�er. Tokma�ın dü�ü�ü bir nevi Ra�el’in ölümüne i�arettir. 
Yazar bu iki olayı birbiriyle ba�lantılı ve son derece güzel bir bulu�ma olarak kurgulamı� gibidir. Ancak 
Kiraze kendisini bırakıp ondan habersiz sava�a giden Burak Pa�a’ya da kızdı�ından, bu hırs ve öfke 
duyguları içinde Yahudi bir kuyumcunun o�lu olan Leon ile evlenir.  Sava� sonrası Burak Pa�a da 
evlenmi�tir.  Kiraze daha sonra Hürrem’in emriyle ba�ı kesilen Burak Pa�a’nın ölümüyle sarsılır. 
Ba�kasıyla evlenen ama tek a�kını unutamayan ve onu yitirmenin acısıyla kendini ticarete veren 
Kiraze’nin ba�kaca bir avuntusu kalmamı�tır.  

Kiraze ancak seksen ya�ına vardı�ı dönemde mutluluk ve huzuru bulur. �lkin o�lu Mo�e’nin 
arkada�lık kurdu�u Altıparmak Burak Pa�a’nın o�lundan onu ayırmaya çalı�mı�tır. Ne var ki Mo�e’nin 
yardımıyla buldu�u bir mektup sayesinde Kiraze, annesinin hayat hikâyesini ve kendisinin de Altıparmak 
Burak Pa�a ile karde� oldu�u gerçe�ini ö�renir. Annesine çektirdi�i eziyet ve yıllarca besledi�i kin ve 
nefretten dolayı artık büyük bir vicdan azabı duymaktadır.  Yıllarca dü�man gibi gördü�ü annesine �imdi 
çok �ey borçlu oldu�unun farkına varmı�tır. Onu minnet ve saygıyla anar. Bu duygular içinde yine 
yıllardır ihmal etti�i o�lu Mo�e’yi ve arkada�ını ba�rına basar. Fakat tam da hayatın so�uk gerçe�iyle 
yüzle�en Kiraze, çıkan bir Sipahi isyanında üç o�lu ile birlikte feci �ekilde ölür. Geriye sadece küçük o�lu 
Mo�e kalmı�tır.  

Kiraze’de Yahudilerin ça�ın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donandı�ını ve mesleklerini 
iyi icra etmeye çalı�tıklarını görürüz. Bunun temelinde e�itime verdikleri önem yatmaktadır. Gerçi 
romanda Yahudilerin Osmanlı mülkünde gördükleri e�itimle ilgili olarak bir bilgiye yer verilmemi�tir. 
Ancak Yavuz Selim’in doktorları Yahudi’dir, padi�ahın en yakınında bile yer bulmu�lardır. Nitekim 
Kiraze’nin ablasının beyi de doktordur. Yine matbaa onların elindedir. Bunun ötesinde Osmanlı’da para 
i�ine de onlar bakıyorlar; o dönem darphaneyi Yahudiler yönetiyordur. �stanbul’daki Yahudilerin zamanla 
�spanyolca, Rumca, Arapça, Türkçe karı�ık bir dille konu�maları da e�itim düzeyleri hakkında bilgi verir. 
�stanbul’da kendilerine Romaniot denilen ve Türkçe ile Rumca konu�an Bizans Yahudi’si bir grup vardı. 
Sefarad Yahudilerinin ço�u Türkçeyi onlardan ö�renmi�tir. Bu geli�mede �üphesiz Türklerin Yahudilere 
ve di�er milletlere engin ho� gürüsü etkili olmu�tur.  

Yahudilerin zengin ve çe�itlilik gösteren dilleri gibi hayatları da çok renkli ve canlıdır. Yazar 
onların hayatlarını Bizans mozaikleri benzetmesiyle verir. Yine payla�ım ho�görüleri de had safhadadır. 
Birbirlerine yardımdan ve iyilikten geri durmazlar. Osmanlı’da Yahudiler bayramlarını, dini törenlerini, 
dü�ünlerini ve di�er geleneksel etkinliklerini bütün seremonileriyle dilediklerince ya�ıyorlardır. Örne�in 
Salvatore Nahmiyas, o�lunu yine kendileri gibi göçmen bir ailenin kızıyla evlendirirken dü�ünü en ince 
ayrıntısına kadar geleneklerine ve dini törenlerine uygun olarak yapar.  

Sefarad Yahudileri Haliç’in arka taraflarında bir tepe olan “Balat” semtine yerle�tirilmi�lerdir. 
Ancak zamanla onların özellikle Galata ve Pera gibi semtlere ra�bet gösterdiklerini, oralarda daha güzel 
ve lüks evler aldıklarını görürüz. Nitekim Kiraze, “Pera”da oturmaktadır. Yine birçok varlıklı yahudi 
�stanbul’un hatırı sayılır mevkilerinde büyük bir rahatlık içinde ya�ıyordur. Rumlar, Cenevizliler ve 
Venediklilerin de bulundu�u “Galata” bunlardan biridir.  

�stanbul’da Yahudiler oldukça fazlaydı ve bunlar Osmanlı’nın engin ho�görüsü içinde saraya 
yakın ki�iler olup ticareti ellerinde tutuyorlardı. Bunun yanı sıra matbaacılık, kuyumculuk gibi de�i�ik 
meslekler de icra ediyorlardı. Ama onlar için ticaret hepsinden önce geliyordu. Yahudi kadınlar da sosyal 
hayatın içinde aktif roller almı�lardı. Bunların bazıları ticaretle u�ra�ıyor, en küçük evlerden saraya kadar 
her yere girip çıkıyordu. Dahası bunlar bazı ili�kilere de arabuluculuk yapıyorlardı. Bunlardan biri de 
Kiraze’ydi. Kiraze kocasının dükkânındaki mücevherleri saraya götürerek itibarlı ki�ilere gösteriyor ve 
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bunları iyi fiyata satıyordu. Zamanla büyük bir para kazanma ve �öhret edinme hırsına kapılan Kiraze, 
güzelli�i, cazibesi, hırsı ve zekâsıyla Osmanlı sarayında önemli bir yer edinir. Önce Hürrem Sultan’a 
daha sonra iktidar el de�i�tirince de Safiye Sultan’a yakın olur. Öyle ki o dönem hareme alınan her �ey 
Kiraze’nin elinden geçiyordur. Bununla birlikte saraylarda takılar satarken çe�itli bilgileri de edinerek, 
bunları Hürrem Sultan’a yeti�tirmekteydi. Bu hizmeti ise çokça ödüllendirilmi�tir. Yine Kiraze, 
Hürrem’in de yardımıyla saraydaki itibarını kullanarak Venedikli tüccarlara özel izin belgeleri (bakliyat, 
tahıl alma izni) çıkartmı�, bundan da büyük paralar kazanmı�tır.    

Öte yandan Avrupa’nın çe�itli ülkelerinde ya�ayan yahudiler (�spanya, Portekiz) kabul görmek 
için din de�i�tirmi�ler, yani hıristiyan olmu�lardır. Ama gerçekte dinlerini gizli ya�ıyorlardır. Bunlar, 
varlıklı olmalarına ra�men engizisyonun hı�mından çekindikleri için kimliklerini saklama gere�i 
duymu�lardır. Oysa Osmanlı ülkesinde ya�ayan yahudiler için böyle bir sıkıntı söz konusu de�ildir. Aynı 
zamanda Osmanlı sultanları ülke dı�ındaki yahudilere de gerekti�inde sahip çıkmaktan geri 
durmamı�lardır. Nitekim Yahudiler �talya’da baskı görmeye ba�layınca Kanuni, Papa’ya mektup yazarak 
onlara sahip çıkmı� ve Yahudilerin kendi tebaası oldu�unu Papa’ya bildirmi�ti. Bunun üzerine de Papa 
tavrını de�i�tirmi�ti.  

Romanda Osmanlı saltanatı üstüne içerden ve dı�arıdan yapılan ince hesaplar insanın tüylerini 
ürperten cinstendir. Padi�ah çocuklarının çeki�meleri, pa�aların makam mücadelesi, dedikodular, 
jurnaller, üstüne üstlük Yahudilerin ticari kaygılarla yaptıkları manevralar, romana sürükleyici, garip ve 
bir o kadar da bıktırıcı ili�kiler a�ını ta�ımı�tır. Gerek Osmanlı’daki gerekse di�er Avrupa devletlerindeki 
bazı gereksiz ve oldukça ayrıntıya inen ili�kiler, Fransız, �ngiliz, Macar ve �talyan saraylarında vuku 
bulan entrikalar, tahtı elde etmeye yönelik ince hesaplar, garip ili�kiler ve teferruat kabul edilebilecek 
lüzumsuz bilgiler romanı kimi zaman sıkıcı hale getirir. 

Yazar, roman kahramanlarına benzer hayatlar bulma, sınırlarını kendinin çizdi�i yahut kafasında 
tasarladı�ı, yakı�ır buldu�u kaderler ya�atma konusunda çok isteklidir. Ancak bu ya�amalar ve kaderler 
öylesine birbirine benzer ki, ço�u yerde önceki manzaranın bir tekrarını görmek olası olur. Bu da romanı 
biteviye giden bir hüviyete büründürdü�ü gibi ancak halk hikâyeleri ile masallarda rastlanabilecek ve 
okuyucuyu bir �a�kınlı�a ve beklememezli�e götürür ki, bu noktada eserin inandırıcılı�ı bir hayli kırılır. 
Örne�in, Hürrem’le Kiraze”ye ortak yönler bulmak adına her ikisini de aynı �ekilde sakat ve kambur olan 
çocuklarıyla karakterize eder. Hürrem”in o�lu Cihangir’e sanki sırf nazire olsun diye, Mo�e’yi gösterir. 
Bu iki çocu�un tuhaf benzerli�i hiçbir tesadüfe sı�maz. Ayrıca Hürrem’le Kiraze’nin çocuklarına bakı�ı 
da ne gariptir ki tıpatıp aynıdır. Yazarın kahramanlara yıllar öncesinden olacak olayları dü�ünme yetisi 
verme ve bu olayları bir bir gerçekle�tirerek romanı olu�turması da bir ba�ka garipliktir. Çünkü Kiraze 
Cihangir’i görünce günün birinde böyle bir çocu�u olsa ne yapaca�ını dü�ünerek kaygılanır, ona 
tiksintiyle bakar. Ama aynı kader gelip onu da bulacaktır. Benzer bir durum Ra�el’e zorla sahip olan, sol 
eli altı parmaklı adamın hem çocu�u hem de torununun aynı �ekilde elinin altı parmaklı olması 
noktasında dikkat çekicidir. Bu da romanın inandırıcılı�ını azalttı�ı gibi ona bir masal havası da 
getirmi�tir.  

Yazarın araladı�ı kapılarla Kiraze, birçok gerçe�i, tarihin tozlu sayfaları arasından gün ı�ı�ına 
çıkarır. Sürekli canlı tutulan bir sır perdesi ile merak duygusunun ön planda tutuldu�u romanda Toledo, 
Santorini, Fez, Londra, Rodos, Paris, �stanbul gibi olayların geçti�i de�i�ik ve görkemli mekânlar geçmi� 
zamanların ilgi uyandıran tarafları ile anlatılmı�tır. Hem Avrupa devletlerinde hem de Osmanlı mülkünde 
iktidarı elde etmeye yönelik ince hesapların ortasında a�klar, ihanetler, günahlar, entrikalar, karde�lerin 
taht kavgaları, mezhep çeki�melerinin yanı sıra bir Yahudi devletinin kurulmasına kaynaklık te�kil eden 
gayretler, Kiraze’ye çok ça�rı�ımlı, tuhaf, bir o kadar da farklı olaylar bütününü ta�ımı�tır. Bu itibarla 
Kiraze, sadece sefarad yahudilerinin dokunaklı maceralarını anlatmaz. O, gerçekte Osmanlının engin 
ho�görüsünün romanıdır da. Herkeslerin vebalı gibi gördü�ü ve ülkesinde istemedi�i Yahudilere büyük 
bir âlicenaplıkla kucak açan Osmanlı, dünya milletlerine ders vermekle kalmamı�, ça�a ve zamana insani 
bir duru� sergilemi�tir.  
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