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Yazarlar hakkında: Yves Jégo ve Denis Lépée, dünya çapında
60.000 kopya satılan başarılı “1661” kitabının yazarlarıdır. Bu
kitabın yayım hakları Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya,
Arnavutluk, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Türkiye ve Rusya’ya
satılmıştır.
“Da Vinci’nin şifresi” gibi tarihin yeniden yapılandırılarak
işlenen gerilim-macera romanları kategorisinde yerini almış
olan “Bosch Komplosu” türünün diğer örneklerinden ayıran en önemli özelliği tarihsel ve sanatsal
dokulu bir maceranın içine aşk ve korku öğelerini de katarak ortaya her zevkten okuyucunun
beğenisine sunulabilecek sürükleyici bir hikaye çıkarmış olmasıdır. Bir yandan Hyeronimus Bosch’un
tablolarındaki özgünlüğü ve bu özgünlüğün kökenini biraz da olsa açığa kavuşturmaya çalışan Jégo ve
Lépée diğer yandan da Rönesans dönemi Avrupa’sındaki din ve devlet,sanat ve inanç, sanatçı ve
burjuva ilişkilerini gerçekçi bir bakışla epik bir hikayeye dönüştürmüştür.
Orijinal Kitap Tanıtımı:
Sene 1510... Rönesans’ın hareketli Floransa’sında alımlı bir genç kız olan Gabriela Benci, artık
yaşlanmakta olan Leonardo da Vinci’ye, kaybettiği annesinin portresini tamamlaması için
yalvarmaktadır. O sırada, Braban dükalığında tüyler ürperten bir seri cinayet tüm bakışları büyük
ressam Hyeronimus Bosh üzerine toplamıştır. Herşeyden bihaber Gabriela çoktan korkunç bir dolabın
içine düşmüştür. Artık onun için Milano’dan Viyena’ya, Fransa Krallığı’ndan Vatikan Saray’ına kadar
heyecanlı fakat bir o kadar da tehlikeli bir araştırma başlamıştır.
Yazarların Notu:
Bu romanda adı geçen kişilerin büyük bir çoğunluğu gerçekten yaşamışlardır. Sadece bir kısmının
romandaki rolleri entrika gereği değiştirilmiştir. Meselâ, dominikan rahibi Nicolaa Van Rosendal
gerçekten de o dönemde Bois-le-Duc’te yaşamış ama böylesine tehlikeli bir soruşturmaya iştirak
etmemiştir. Giorgione da gerçekten veba salgını sırasında Venedik’te ölmüş ama bu entrikaların
içinde yer almamıştır. Aynı şekilde Sion piskoposu Matthieu Schiner de Papa II. Jules yakınlarında,
Fransa kralı aleyhinde oldukça aktif roller üstlenmiş, ama bahsedildiği gibi olağanüstü bir komisyona
başkanlık etmemiştir.
Romanın baş kahramanları arasından sadece Gabriela Benci hayali bir karakterdir; ama anne ve
babası, Luigi ve Ginevra Benci gerçekten yaşamış kişilerdir. Leonardo da Vinci tarafından yapılan,
elleri eksik olan ve şu anda Washington Müzesinde sergilenen Ginevra tablosu da gerçektir.
Kısacası, bazı roman kahramanlarında belirgin özellikler yarattık: tarihte altın harflerle adları geçen
Bayard, hiçbir zaman Papalık soruşturmacısı olmamış Leonardo da Vinci ve XII. Louis’nin karakterlerini

karalarken, Birinci Maksimilyen ve resimleri gibi bilinmez ve gizemli kalan Hieronymus Bosch’unkileri
de hoş özelliklerle süsledik.
Kronolojik tarih doğruluğu ile ilgili olarak itiraf etmemiz gereken tek şey 1506’da İspanya’da ölen ve
Şarlken’in babası olan Güzel Philippe’in hayatını fazladan dört yıl uzatmış olduğumuzdur.
Cinayetler, cinayetlerin altında yatan sebepler, suçlular, ressamlar kardeşliği tabii ki bizim hayal
gücümüzün ürünleridir. Buna karşın, bu entrika etrafında dönen olaylar ve olayların geçtiği yerler
tamamen gerçektir.
İki konsey ve Latran’dakinin düzenlenmesi, Papa’yı saf dışı bırakmak için Fransa Kralı tarafından
yürütülen entrikalar, büyük Avrupa devletlerinin aralarında dönen ittifak oyunları, Venedik’te
yaşanan veba salgını, Fransa’ya yapılan İngiliz çıkarması, İmparator Maksimilyen’in, Bois-le-Duc’teki
Sainte-Gertrude kilisesinde geçirdiği günler, Hieronymus Bosch’un ve Leonardo da Vinci’nin eserleri
üzerine yapılan çağrışımlar, yine Leonardo da Vinci’nin yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve saatin icadı,
İmparator’un gayri meşru kızı Barbara Disquis’nin varlığı ya da Roma’daki Saint-Pierre Bazilikası’nın
inşası gibi bir çok detay için yukarıda söylenen geçerlidir.

