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Hür Budalalar ve Kurnazlar Cemiyeti’nin bir üyesi olarak;
Elimden geldiğince bütün yeteneğim, gücüm ve olanaklarımla her zaman yalan söyleyeceğime; 
Doğru bildiğim yoldan hiçbir koşulda şaşmayacağıma;
Sahte olan her şeye inanacağıma, hakiki olanlardan sakınacağıma;
Zengin ve fakir arasında fark gözetmeyeceğime, zenginden alıp fakire, fakirden alıp zengine, mümkün olduğunda her 
ikisinden alıp her ikisine de vereceğime;
Din, milliyet, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin her budala ve kurnaza hiçbir koşulda acımayacağıma ve bütün vicdanımla 
davranacağıma;
Hiç kimseye ve herkese güveneceğime;
Aldatan ve aldatılan, kandıran ve kandırılan, dolandıran ve dolandırılan arasında ayrım yapmayacağıma;
Bütün budala ve kurnazların düşüncelerine, teorilerine, arzu ve korkularına saygı duyacağıma, onlara hiçbir zaman hiçbir 
düşünceyi dayatmayacağıma; 
Her zaman onları dinleyeceğime, fantezilerinin ve arzularının kölesi olacağıma, kendilerini gerçekleştirmeleri için bütün 
gücümü ve yeteneğimi kullanacağıma;
Hakikate ulaşmak ve ulaştırmak için budala ve kurnazların zihinlerini, arzu ve korkularını yönlendireceğime ve manipüle 
edeceğime;
Bilinenlerden uzak durup bilinmeyenden korkmayacağıma;
Eyüplü Halit, George Manolescu, Prenses Caraboo, Selçuk Parsadan, ‘Sülün’ Osman, Waldo Demara, ‘Kont’ Viktor Lustig 
ve resmi ya da resmi olmayan, büyük harfle Tarih veya küçük harfle tarihte hikayeleri anlatılan bütün enayi, dolandırıcı, 
ahmak, sahtekar, avanak, üçkağıtçı, aptal, hilekar, budala ve kurnazların üzerine yemin ederim.

Burak Delier 3 Aralık 2015 günü efsanevi dolandırıcı Sülün Osman kılığında Galata Köprüsüne çıkar*. 1950’lerde bu köprüyü 
yoldan geçenlere satan (kimilerine göre de başka bir dolandırıcı olan Eyüplü Halit’in hikayesini kendine mal eden) Sülün 
Osman’ın izinden giden ve taktiklerine sahip çıkan Delier artık gelenekselleşmiş ve günümüzde neoliberal ideolojinin 
oyuncağı haline gelmiş eleştirel kültürel tutumlara bir alternatif arıyor. Uzunca bir süredir dolandırıcılık tarihine ve 
felsefesine dair kapsamlı bir araştırma yürüten Delier dolandırıcıların sınırlar ve kategoriler arasında kural tanımazca 
gidip gelmelerini, katı toplumsal yapılar arasında/içinde akışkan bir biçimde hareket etmelerini eleştirel ve sanatsal bir 
düşünme modeli olarak öneriyor.  

Dolandırıcılık hikayelerinden esinlendiği başka bir işini de 68 kadını evlenme vaadiyle kandırarak para ve mücevherler-
ini alan Eyüplü Halit’ten esinlenerek gerçekleştirir. 3 Nisan 2016 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısında bir fotoğraf çekimi 
randevusu veren aşık-damat-dolandırıcı-sanatçı rolündeki Delier’in  çağrısına güven duyabilen, gerçek aşkın devam 
ettiğine inanmayı seçen veya güven duymasa da risk alabilen kaç gelin adayı katılır?

Burak Delier’in son dönem işleri, günümüz ekonomi, siyaset ve sanat dünyasının da kişisel ilişkilerimiz kadar inanma 
filli etrafında döndüğünü hatırlatıyor ve hikayedeki budala ve kurnazı tespit etmektense bugünün toplumuna dair daha 
güncel bir dizi soruyu gündeme getiriyor: Neden inanma ve anlam ihtiyacımızı sömürmek ve manipüle etmek isteyenlere 
bu kadar açığız? Toplumsal ilişkiler içindeki kendi payımızı kabul etmekten neden kaçınıyoruz? Arzu ve korkularımızın 
sömürülmesine nasıl karşı koyabilir ve nasıl alternatif anlam dünyaları oluşturabiliriz? Manipülasyon ve spekülasyonun 
hakim olduğu dünyamızda güvene dayalı ilişkiler kurmanın koşulları ve yöntemi nedir? Buradan nereye gideceğiz? 
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As a member of the Free Society of Fools and Crooks,
I swear by Eyüplü Halit, George Manolescu, Princess Caraboo, Selçuk Parsadan, ‘Sülün’ Osman, Waldo Demara, ‘Count’ 
Viktor Lustig, official and unofficial fools, swindlers, idiots whose stories are told by History with a capital H or history 
with a small h, that I will carry out, this covenant: 
I will lie all the times to the best of my talent, ability and resources,
Under no circumstances I will not go off the path I know,
I will believe in all that is fake and keep away from all that is real,
I will not separate the poor from the rich, I will take from the rich to give the poor, take from the poor to give the rich 
and if possible take from both to give to both,
Under no circumstances I will show no mercy on people without distinction as to religion, race and sex,
I will trust nobody and everybody.
I will not discriminate between the cheater and the cheated, the scammer and the scammed, the defrauder and the 
defrauded. 
I will respect the thoughts, theories, desires and fears of all the fools and crooks, I will not impose any ideas on them,
Forever I will listen to what they say, be a slave for their phantasms and desires,
I will manipulate fools and crooks’ minds, desires and fears to reach the truth,
I will stay away from the known and not fear the unknown.

On 3 December 2015, Burak Delier went out on the Galata Bridge disguised as the legendary con man Sülün Osman, 
who over the 1950s has sold this bridge many times to passersby (or who, according to some rumors, appropriated the 
story of another famous con man named Eyüplü Halit.)*  Following his tactics, Delier explores alternatives to the long 
established culturally critical attitudes that nowadays serve neo-liberal ideology. The artist, who has conducted a com-
prehensive research on the history and philosophy of fraud, proposes the way swindlers move back and forth across 
borders and categories as well as their fluidity within and upon the rigid social structures as an alternate critical and 
artistic thinking mode. 
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SON GERÇEK SANATÇI / THE LAST REAL ARTIST, 2016
Led grafik tabela, akan yazı
Scrolling text on Led display board
64 x 18.5 cm
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* Author as Swindler başlıklı performansın kaydına http://www.ibraaz.org/projects/121 adresinden ulaşabilirsiniz.
* You can watch a video that documents his performance entitled Author as Swindler by clicking the link: http://www.ibraaz.org/projects/121

DOLANDIRICI OLARAK MÜELLİF / AUTHOR AS SWINDLER (Sülün Osman), 2015
Slideshow, 02’26’’
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DOLANDIRICI OLARAK MÜELLİF (Slack ve Arnold) / AUTHOR AS SWINDLER (Slack and Arnold), 2016
Video, 03’48’’
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ÇAĞRI / THE CALL (EYÜPLÜ HALİT 1930-2016)
C-print, 125 x 156 cm
Altın yaldızlı çerçeve / Gilded frame
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PAPATYALI BANKER BAKO / BAKO THE DAISY BROKER, 2016
papatya figürlü mühür, antetli kağıt
Rubber stamp featuring a daisy, letterhead
R: 6 cm, h: 15 cm
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Sülün Osman
1923-1984
Türkiye

“Beni dolandırmak istemeyen kimseyi dolandırmadım.”

Tam adı Osman Ziya Sülün. Köyden kente büyük göçlerin yaşandığı 1950 ve 60’larda aktif. Dönemin zenginleşme hırsını, 
“taşı toprağı altın” denilen İstanbul’a yönelik kontrol edilemez arzuyu tespit etmiş ve mümkün olduğunca bu arzuların 
gerçekleşmesine çaba harcamıştır. Büyük ve küçük çaplı sayısız dolandırıcılığa imza atmıştır. Galata Kulesi ve Köprüsü, 
Dolmabahçe Saat Kulesi, tramvaylar, parklar, meydanlar gibi kamusal ve kültürel hazineleri yoldan geçenlere satmıştır. 
Taksim Meydanı girişine bir paspas atıp geçenlerden giriş ücreti toplamıştır. Hapishaneye düştüğünde Anadolu ha-
pishanelerini turlamış, tümüyle gerçekleri dile getirdiği “Alın Teri İle Yaşamak” adlı bir konferans dizisi gerçekleştirmiştir. 
Zamanında oldukça medyatik bir kişilik haline gelmiş, Yeşilçam filmlerine esin kaynağı olmuştur.

Hakkında, bu işlerin birçoğunu gerçekleştirmediğine dair söylentiler çıkmıştır. Söylenene göre, Galata Kulesini ve 
Köprüsünü satmamış, sadece Türkiye’nin belki de en önemli dolandırıcısı Eyüplü Halit’in hikâyelerini kendine mal etmiştir.

Aktif bir dolandırıcı olarak tövbe etmiş ama ne zaman bir enayi görse dayanamadığını da belirtmiştir.

Sülün Osman
1923-1984
Turkey

“I didn’t con anyone who didn’t want to con me.”

His full name was Osman Ziya Sülün. He was active during the 1950’s and 60’s at a time marked by rural-to-urban migra-
tion. He detected the ambition for wealth, the uncontrollable desire for Istanbul, believed to have “streets paved with 
gold” and made a great effort to ensure that these urges would be satisfied. He masterminded numerous frauds of all 
scales. He sold public places and national treasures like; the Galata Tower and Bridge, Dolmabahçe Clock Tower, trams, 
parks, squares to passers-by. He put a welcome mat at the entrance of Taksim Square and collected admission fee. 
When he went into prison, he toured the prisons in Anatolia giving series of lectures where he told the true stories on 
“Making An Honest Living”. At the time, he became a media famous person and an inspiration for Yeşilçam movies. 

The rumour has it he did not commit most of these frauds. According to what is told, he never sold the Galata Tower and 
Bridge, but appropriated acts of Turkey’s most important con artist, Eyüplü Halit (Halit from Eyüp).

As an active con man he swore off conning people, yet confessed that he could not help himself whenever he saw a fool.

Tuhaf Dost / Strange Confidant (Sülün Osman), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm
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Tuhaf Dost / Strange Confidant (Eyüplü Halit), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

Eyüplü Halit
...-...
Osmanlı İmparatorluğu - Türkiye

Asıl adı Halit Keskiner. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Girit doğumlu, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş 
yıllarında aktif. Çok iyi Rumca ve Fransızca konuşuyor. Her zaman şık ve bakımlı olması, gündemi takip etmesi, pratik 
zekâsı ve hızlı hareket etmesi ile tanınıyor.

Galata Kulesini ve Köprüsünü, Dolmabahçe Saat Kulesi’ni satanın Sülün Osman değil, Eyüplü Halit olduğu söylenir. Komiser, 
denizci, asker, mebus, zengin beyefendi kılığında evlenme vaadiyle 68 kadını kandırıp paralarını ve mücevherlerini almış, 
hapishanedeyken tanıştığı bir İtalyan kasa hırsızının yardımıyla Sultan Ahmet Hapishanesi’nden Mussolini’ye bir mektup 
yazmış, kendini bir Mussolini hayranı olarak tanıtmış ve kendisini kurtarmasını istemiştir. Mussolini, ancak konsolosluk 
görevlilerinin hapishaneye başvurmasıyla dolandırıldığını anlamıştır. İngilizlerin İstanbul’dan çıkmasından hemen sonra 
bir karakol kurmuş, polis kılığına bürünerek Türk Devleti korkusuyla yaşayan Rumların mallarını rüşvet olarak kendisine 
vermelerini sağlamıştır.

Tarihteki ilk Türk dolandırıcı olma unvanı Eyüplü Halit’indir.

Eyüplü Halit
...-...
Ottoman Empire - Turkey

His real name was Halit Keskiner. The dates of his birth and death are unknown. Born in Crete, he operated in the transi-
tion period from Ottoman Empire to Republic of Turkey. He spoke very good Greek and French. He was known for always 
being stylish and sleek, up to date on current events, being quick-witted and quick to act. 

It is said that it was not Sülün Osman but Eyüplü Halit who sold the Galata Tower and Bridge as well as the Dolmabahçe 
Clock Tower. He fooled 68 women with the promise of marriage, took their money and jewelry disguised as a caption, 
sailor, soldier, member of parliament or a rich gentleman. With the help of an Italian safecracker whom he met in 
prison, he sent a letter to Mussolini from the Sultan Ahmet Prison, introducing himself as a true follower and asking to 
be rescued. Mussolini did not realise the scam until the consular officials made an official request to the prison. After 
the British retreated from Istanbul, he set up a police station and tricked the Greek citizens who were living in fear of 
the Turkish Government, to give him their assests as a bribe. 

The title of being the first Turkish con artist belongs to Eyüplü Halit.
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Selçuk Parsadan
1952-2006
Türkiye

“İnsanlar ya korkarsa ya da umut ederlerse para verirler.”

90’lı yılların ünlü dolandırıcısı. Zengin ve güçlüleri dolandırdığı için “Robin Hood” lakabını almıştır. Telefonla dolandırma 
sanatı olan “alo’culuk”ta ustadır. General canlandırmaları meşhurdur. 

Kariyerine çok erken yaşlarda başlamıştır. Gençliğinde, eski polis olan babası ile birlikte Anadolu’da birçok küçük çaplı 
dolandırıcılık işine katkıda bulunmuştur. Asıl işlerini 90’lı yıllarda gerçekleştirmiş; dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel başta olmak üzere, Başbakan Tansu Çiller, Celal Doğan, Adnan Polat, Şevki Yılmaz gibi isimleri dolandırmıştır. 
Refah Partisi Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ı, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden emekli General Necdet Öztorun 
olarak aramış ve 25 cilt Atatürk ansiklopedisi satmıştır. Örtülü ödenek skandalının baş aktörlerinden biridir. Tansu Çiller’i 
Fethullah Gülen kimliğiyle arayarak Işık Okullarına 5.5 milyon Türk lirası bağış almıştır. Bu hikâyeyi televizyonlarda anlata-
rak medyayı da dolandırmaya çalışmış fakat medya onu dolandırmıştır. Ayvalık’ta biten bir kovalamacanın sonucunda 
yakalanmış ve hüküm giymiştir.

Örtülü ödenek skandalından hüküm giyen tek kişidir.

Selçuk Parsadan
1952-2006
Turkey

“People give their money either if they are afraid or hopeful.”

The famous swindler of the 90’s. Robbing from the rich and powerful earned him the nickname “Robin Hood”. He was a 
master of “vishing” which is the artistry of fraud over the phone. His general officer impersinations were famous.

He started his career at a very young age. In his youth, he contributed to many small scale frauds in Anatolia with his 
father who was once a police officer. His main accomplishents were done in the 90’s; above all, he defrauded the then-
president Süleyman Demirel, and the ministers; Tansu Çiller, Celal Doğan, Adnan Polat, Şevki Yılmaz. He once called Refah 
Party minister of Rize municipality, Şevki Yilmaz, impersonating as Necdet Öztorun who was a general, retired from 
Atatürkist Thought Association and sold him 25 volumes of Atatürk encyclopedia. He was one of the head actors in the 
slush fund scandal. He called Tansu Çiller impersonating as Fethullah Gülen and asked for a donation of 5.5 million Turk-
ish lira for the Işık Schools. He tried to cheat the media too by telling this story on television but the media debunked 
him. After a chase that ended in Ayvalık, he got caught and was convicted.

He was the only person convicted of the slush fund scandal.

Tuhaf Dost / Strange Confidant (Selçuk Parsadan), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

26 27



28 29

Tuhaf Dost / Strange Confidant (‘Kont’ Victor Lustig-Count Victor Lustig), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

‘Kont’ Victor Lustig
1890-1947
Fransa

‘Kont’ lakabıyla bilinen belki de dünyanın en büyük dolandırıcısı. Birçok dili akıcı bir şekilde konuşabilen çekici bir kişidir. 
Kont’a göre dolandırıcılığın püf noktaları şunlardır: “Sabırlı bir dinleyici ol”, “asla sıkılmış gözükme”, “bırak dini ve siyasi 
fikirlerini söylesinler, sen de hemfikir ol”, “üstü kapalı bir şekilde seksten bahset”, “asla kendinle övünme”, “asla sarhoş 
olma”, “asla düzensiz ve savruk olma”.

Kendi imzasını taşıyan “para basma makinesi” numarası ilk önemli işidir. En ünlü işi, 1925’te Eyfel Kulesi’ni iki hafta 
içinde iki defa satması olmuştur. Kont, savaştan çıkmış Fransa için kulenin bakım masraflarının yük olduğunu savunan 
bir gazete makalesi okuyunca harekete geçmiştir. Kuleyi en masrafsız şekilde yıkmakla görevlendirilmiş hükümetin 
yürüttüğü gizli bir operasyonun başı olarak, hurda ticareti yapan altı kişiye haber göndermiş ve tekliflerini istemiştir. So-
nunda kuleyi taşralı bir hurda tüccarı olan Andre Poisson’a -rüşvet almayı da ihmal etmeyerek- satmıştır. Dolandırıldığını 
anlayan Poısson utancından polise başvurmayınca bir hafta bekleyen Kont, aynı numara ile kuleyi tekrar başka bir hurda 
tüccarına satmıştır. 

Daha sonra Amerika’ya kaçmıştır. Büyük kâr getirecek bir yatırım fırsatı için Al Capone’dan aldığı parayı, birkaç ay sonra 
“bir dolandırıcılık numarasıymış” diyerek Al Capone’a eksiksiz teslim etmiştir. Dürüstlüğü karşılığında Al Capone paranın 
yüzde 10’unu Kont’a hibe etmiştir. 

Bir kıskançlık krizi sonrası sevgilisi tarafından ele verilmiş ve Alcatraz Hapishanesi’ne gönderilmiştir.

‘Count’ Victor Lustig
1890-1947
France

A.k.a ‘count’, he was perhaps the world’s greatest con artist. He was an attractive man, fluent in multiple languages. 
According to count the secret to fraud is: “To be a patient listener”, “never to look bored”, to let them tell their religious 
and political views then agree with them”, “to talk about sex in a closed manner”, “never to brag about yourself”, “never 
to get drunk”, “never to be untidy and unattentive”. 

His first significant work is his signature scam, “money printing machine”. His most famous work is selling the Eiffel 
Tower twice in two weeks in 1925. After reading an article in newspaper claiming that the maintenance of the tower 
was being a burden to post-war France, Count made his move. Impersonating as the head of a secret operation com-
missioned by the government for demolishing the tower in the cheapest way possible, he sent a word out to 6 scrap 
merchants, asking for their proposals.  Eventually, –not forgetting to take a bribe, of course- he sold the tower to Andre 
Poisson, a provincial scrap trader. Poisson, realizing that he had been conned and was too ashamed to contact the 
police, so after waiting for a week, using the same trick, count sold the tower to another scrap merchant.

Then he fled to America. On one occasion, he returned the money, which he barrowed from Al Capone for an highly 
profitable investment few months later, due to it being “a scam”. Al Capone granted count 10 percent of the money for 
his honesty. 

After a rage of jealous, his lover handed him over to the authorities and Count was sent to Alcatraz Prison.
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Tuhaf Dost / Strange Confidant (George Psalmanazar), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

George Psalmanazar
1679-1763
İngiltere

Japon bir putperest rolünde Almanya’da dolaşan ve yolunun kesiştiği insanlara Uzak Doğu ve Japonya hakkında egzotik 
hikâyeler anlatan Psalmanazar, o sırada askeri bir tugay ile birlikte Avrupa’da bulunan İskoç rahip Alexander Innes’in 
dikkatini çekmiştir. Numarasını açığa çıkaran rahiple müttefik olup İngiltere’ye gitmeye karar vermişlerdir. Psalmanazar, 
Rahip Innes’in tavsiyesi üzerine doğum yerini, kültürü daha tanıdık olan Japonya’dan daha az bilinen Formosa’ya (Tayvan) 
kaydırmıştır. İngiltere’de, Anglikan Kilisesi’ni seçen Formosalı bir putperest olarak şöhret kazanmış ve kilisenin himayes-
ine girmiştir. Çiğ et yemek, ayakta uyumak gibi otantik davranışlar sergilemiş ve kendi icadı olan güneş ve ay ayinleri 
icra etmiştir. 

Psalmanazar şöhretini, “Formosa’nın Tarihi ve Coğrafi Tasviri: Japon İmparatoru’nun Himayesinde Bir Ada“ adlı bir eser 
yayınlayarak pekiştirmiştir. Kitapta kendi uydurduğu haritaların yanı sıra Formosa kültürünü çokeşlilik, yamyamlık, be-
bek katilliği, güneş ve ay ayinleri gibi birçok egzotik öğe ile süsleyerek tasvir etmiştir. Son derece inandırıcı şekilde 
kurguladığı Formosa alfabesi ve dili takdire şayandır. Büyük başarı kazanan kitap, İngiltere’de iki baskının ardından 
Almanya ve Hollanda’da da yayınlanmıştır.

Aktardığı bilgilerin ve kişisel hikayesinin uydurma olduğu ortaya çıkmasına rağmen Londra okur-yazar çevrelerinde 
saygın bir yer edinmiştir. Psalmanazar kendi hayatına dair bütün bilgileri titizlikle yok etmiş, kendisinden “çocuk deha” 
olarak bahsettiği otobiyografisini en güvenilir referans kaynağı olarak bırakmıştır. 

Burada aktardığımız bilgiler bu otobiyografik eserden alınmıştır.

George Psalmanazar
1679-1763
Britain

While travelling in Germany disguised as a Japanese pagan and telling exotic stories about the Far East and Japan to 
people who crossed his path, Psalmanazar grabbed the attention of a Scottish priest who was in Europe with a military 
brigade. After the priest has exposed his scam, they became allies and decided to go to Britain together. On the advice 
of the Priest Innes, Psalmanazar changed his birth place from the better known culture of Japan to the less known For-
mosa (Taiwan). In Britain, he earned his fame as a pagan from Formosa who has chosen the Anglican Church and then 
he was taken under the protection of the church. He exhibited authentic behaviours such as eating raw meat, sleeping 
on his feet and performing his own sun and moon rituals. 

Psalmanazar reinforced his fame by publising a work, “An Historical and Geographical Description of Formosa: an island 
Subject To The Emperor of Japan.“ He described Formosa’s culture with exotic embellishments among which were; fic-
tional maps, polygamy, cannibalism, child sacrifice, sun and moon rituals. His highly convincing Formosan language and 
alphabet was praiseworthy. The book achieved a great success. After its second edition in britain, it was also published 
in Germany and the Netherlands.

He earned a respectable place among London Literary Community, despite the fact that his knowledge as well as his 
life story were revealed to be a complete fiction. Psalmanazar meticulously destroyed all information about his life and 
left his autobiography as the most reliable reference source, in which he was referred as a “child prodigy”.

The information we have here is taken from this autobiographical work. 
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Prenses Caraboo (Mary Willcocks)
1791-1864
İngiltere

Çalışacak ve kalacak bir ev bulamayan ev hizmetçisi Mary Willcocks, kıyafetlerini tuhaf bir şekilde giyer ve çingenelerden 
duyduğu sözcüklerden bir dil ve alfabe üretir. Kimsenin dilini anlamaması yüzünden başta bir dilenci sanılarak gözaltına 
alınır. Gözaltındayken, prensesin dilini anladığını söyleyen Portekizli denizci Eynes, kadının Hint Okyanusu’ndaki Javusu 
Adası’nın prensesi olduğunu, korsanlarca kaçırıldığını ve Bristol Kanalı yakınlarında denize atlayarak kaçtığını iddia eder. 
Eynes’in hikâyesine inanan ve kadının egzotik cazibesine kapılan Almondsbury Hakimi Samuel Worall ve eşi Elizabeth, 
prensesi evlerine alırlar. Eskrimde hünerlerini gösteren, yerde yatan, çıplak yüzen ve Alla-Tallah dediği tanrısına tapan 
prenses bütün kasabanın ilgi odağı haline gelir. Yağlıboya portreleri yapılır ve Bristol Gazetesi’nde hikâyesi yayınlanır.

Gazetede prensesin resmini gören ve Willcocks’u tanıyan ev hizmetçisi Mrs. Neale patronuna prenses hakkındaki 
gerçeği anlatınca numarası ortaya çıkmıştır. Worall’lar kamuoyunda alay konusu haline gelmişlerdir. Fakat bu yaşananlar 
Prenses’le ilişkilerini bozmak yerine güçlendirmiştir. Prenses, Worall’ların yardımıyla Amerika’ya gitmiş, Prenses Cara-
boo olarak birkaç gösteri yaptıktan sonra İngiltere’ye dönmüş ve Richard Baker ile evlenerek bir kız çocuğu dünyaya 
getirmiştir.

Princess Caraboo (Mary Willcocks)
1791-1864
Britain

Housekeeper Mary Willcocks, who struggled to find a place to work and stay, was wearing her clothes in a strange fash-
ion and invented a language and alphabet from the words she heard from gypsies. Due to no one understanding her 
language she got taken into custody for being a beggar. While in custody, a Portuguese Sailor Eynes, claims that she is 
the princess of the island Javasu in the Indian Ocean, that she has been abducted by pirates and has escaped jumping 
overboard near the Bristol Channel. The almondsbury judge Samuel Worall and his wife Elizabeth, who believes in Eynes’ 
story, grabbed by the woman’s exotic charms, they take the princess into their homes. The princess, who shows her 
talents in fencing, sleeps on the ground, swims naked and worships her god which she calls Alla-Tallah, becomes the 
focus of the whole town. Oil paintings of her are made and her story gets published in the Bristol Newspaper.

Her lie gets exposed when Mrs. Neale, a housekeeper, who knows willcocks, sees her picture in the newspaper and tells 
her boss the truth about the princess. The Worall’s become the laughingstock of the town. However, instead of weaken-
ing, the events straighten their bonds to the princess. She goes to America with their help, after putting on a few shows 
as Princess Caraboo, she returns to Britain, marries Richard Baker and gives birth to a baby girl.

Tuhaf Dost / Strange Confidant ( Prenses Caraboo-Princess Caraboo ya da / or Mary Willcocks ), 2016
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Steve Brodie
1861-1901
New York

Brooklyn Köprüsü’nden atlayıp sağ kalmıştır. Ya da Brooklyn Köprüsün’den atlayıp sağ kaldığına dair bir hikâye 
uydurmuş ve böylece bu toplumsal fanteziyi kendine mal etmiştir. Ya da köprüden atlama fantezisini tespit etmiş ve 
gerçekleştirmiştir, daha doğrusu toplumsal fantezi Brodie üzerinden kendini gerçekleştirmiştir.

Ya da bir yüzme öğretmeni olan Robert Emmet Odlum’un, Brooklyn Köprüsü’nden atlayarak hayatını kaybettiği haberi 
bir barda konuşulurken, arkadaşlarına köprüden atlayacağını ve hayatta kalacağını iddia etmiş; kulaktan kulağa yayılan 
iddia, atladığı ve hayatta kaldığı biçimde dönüşmüştür.

Ya da New York Times’ın yayınladığı ve Brodie’nin hikâyesini destekleyen haber sayesinde atlamamış bile olsa hikaye 
gerçeğe dönüşmüştür. 

Ya da kendisinin yerine son anda bir kukla atmış, atladığını ve hayatta kaldığını iddia etmiştir. 
Ya da içki tüccarı Morıtz Herzber’in cesaretlendirmesi ile köprüden atlayıp sağ kaldığı hikâyesini, açmak üzere oldukları 
pub için reklam amacıyla uydurmuşlardır. 

Ünü yayıldıktan sonra Bowery Sokağı’nın önemli bir simgesi haline gelmiş ve birçok filmde rol almıştır. İngilizce argoda 
ölüm riskini alarak şansını denemek anlamında kullanılan “Do a Brodie” deyimine ilham kaynağı olmuştur.

Steve Brodie
1861-1901
New York

He survived jumping off the Brooklyn Bridge. Or he made-up a story about jumping off the Brooklyn Bridge and surviving 
by taking on this communal fantasy. Or he has identified the fantasy to jump the bridge and realised it, or rather, the 
communal fantasy realised itself through brodie.

Alternatively, while talking to his friends in a bar about Robert Emmet Odlum, a swimming instructor, who jumped the 
bridge and lost his life, he claimed that he could jump the bridge and survive; the claim traveled ear to ear and trans-
formed to the version in which he jumped and survived.

Or with the story that New York Times published, which supported Brodie’s story even if he did not jump, the story be-
came real.

Or the last minute, he threw a dummy instead of himself and claimed he jumped and survived.

Or the alcohol merchant, Moritz Herzber, encouraged him to fabricate the story as advertisement for the opening of 
their new bar.

After the spread of his fame, he became an important symbol of bowery street and took part in lots of films. He inspired 
an English slang phrase; “To do a Brodie”, which means to take the risk of death and try ones luck.
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Natwarlal
1912- ...
Hindistan

Tam adı Mithilesh Kumar Srivastava. Kılıktan kılığa girmekte ustadır. Birçok ismi vardır. Kılık değiştirme ve kaçmaktaki 
yeteneği ölümünün nihai olarak tespit edilmesini güçleştirmiştir. Avukatı Nandlal Jaiswal 2009’da; kardeşi Ganga Prasad 
Srivastava da 1996’da öldüğünü, cenazesini de bizzat kendisinin yaktığını iddia etmiştir. Elimizdeki verilere göre ya henüz 
ölmemiş ya da iki kere ölmüştür.

Taj Mahal’i, Red Fort’u, Rashtrapatı Bhavan’ı defalarca satmıştır. En önemli işi Hindistan parlamentosunu 545 üyesi ile be-
raber satmasıdır. 50’yi aşkın müstear isim kullanmış, ünlü kişilerin imzalarını taklit etmiş, Hindistan’ın ünlü sanayicilerini 
dolandırmıştır. 

100’ü aşkın davadan aranan Natwarlal, sonuçlanan davalardan 113 yıl hüküm giymiş, 8 kere hapishaneye girmiş, toplamda 
20 yıl bile yatmamış ve her defasında da kaçmayı başarmıştır. 1996’daki son kaçışında 84 yaşında olan Natwarlal’ın izine 
bir daha rastlanamamıştır.

Natwarlal
1912- ...
India

His full name is Mithilesh Kumar Srivastava. He is a master of disguises. He has many names. His talents of escaping 
and disguising himself has made it very difficult to determine his final time of death. While his lawyer Nandlal Jaiswal 
claimed that he died in 2009, his brother Ganga Prasad Srivastava claimed to have cremated him in 1996. According to 
this findings he either has not died yet or died twice.

He repeatedly sold the Taj Mahal, The Red Fort and Rashtrapati Bhavan. His most important work is selling the parlia-
ment building along with its 545 sitting members. He has used more than 50 pseudonyms, forged the signatures of 
celebrities and defrauded India’s most famous businessmen.

He was wanted in more than 100 cases, he was sentenced to 113 years in prison for the ones that were concluded, he 
has been to jail 8 times, has not even stayed in jail for 20 years and always managed to escape succesfully. At the age 
of 84, after his last escape in 1996, no trace of him could be found ever again.
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Köpenick Komutanı (Wilhelm Voight)
1849-1922
Almanya

Tam adı Frederich Wilhelm Voight. Aslen bir ayakkabı tamircisi ve başarısız bir hırsız olan Voight, eski bir hükümlü 
olduğu için işinden kovulur ve şehir dışı edilir. Eskiciden aldığı asker üniformalarının insanlar üzerindeki etkisini de-
nedikten sonra, askeri depodan bir yüzbaşı üniforması çalar. Üniformasını giyerek kışlaya gider ve emri altında küçük 
bir alay oluşturur. Üniformaya itaat etmeye koşullanmış askerler komutanı izlemekte şüphe duymazlar. Alayı ile beraber 
Köpenick’e (Doğu Berlin) gider ve belediye sarayına girer. Bir saat boyunca Berlin’le iletişimin kesilmesini emreden 
komutan, muhasebe yolsuzluğu suçlamasıyla belediye başkanını ve mali işler müdürünün tutuklanmasını emreder ve 
hazinedeki paraya el koyar. Tutuklama emrini görmek isteyen belediye başkanına verdiği cevap kilit önemdedir: (silahları 
göstererek) “Bunlar benim tutuklama yetkimdir!”

Otoritenin silah ve üniforma demek olduğunu, silahın ve üniformanın da kolayca paraya dönüşebildiğini pornografik bir 
gösteriye dönüştüren Köpenick komutanı yakalanarak dört yıla mahkum edilmiştir. Fakat bu sırada popüler bir kişilik ha-
line gelip toplumun sempatisini kazandığı için affedilmiştir. Hapishaneden salıverildikten sonra mum heykeli dikilmiştir. 
Heykel Madame Tussauds Müzesi’ndedir. Ününden faydalanmak isteyen Voight, yasaklanmasına rağmen “Köpenick 
Komutanı” imzalı fotoğraflarını dağıttığı etkinlikler düzenlemiş, gösterilere katılmış, “Nasıl Köpenick Şefi Oldum?” adlı çok 
satan bir biyografi kaleme almıştır. 

The Captain of Köpenick (Wilhelm Voight)
1849-1922 
Germany 

Full name Friedrich Wilhelm Voight. Voight, originally a shoe repairman and an unsuccessful thief got fired from his 
job and expelled from the city because of an old criminal record. After testing the effect of military uniforms he once 
bought, he stole a captain uniform from the military storage. He put on his uniform, and went to the army barracks to 
form a small regiment under his command. Conditioned to obey the uniform, the soldiers never doubted to follow their 
captain. He went to the government palace in Köpenick (East Berlin) with his regiment. He ordered for all communica-
tions with the city to be cut off for an hour, the mayor and the treasurer to be arrested for accountancy fraud and 
seized all the money in the treasury. The answer he gave to the mayor who asked to see his arrest warrant is of key 
importance: (showing the guns) “These are my authority”.  

Köpenick commanding officer was arrested and sentenced to four years in jail after displaying as pornographic show 
that guns and uniforms are equivalent to authority and they can easily be turned into money. However after winning the 
sympathy of the public he was pardoned. After his release, a wax sculpture of him was put up in Madame Tussauds Mu-
seum. Even though it was banned, in order to profit from his fame, voigt organized events where he signed photographs 
as the Captain of Köpenick. He also published a biographical book entitled “How I Became The Captain Of Köpenick?”, 
which sold well. 
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Grigori Otrepyev (1. Sahte Dimitri)
1582-1606
Rusya

Rusya İmparatorluğu’nda Korkunç İvan’ın ölümünü izleyen “Kargaşa Dönemi”nde (1598-1613) tahtın varisi olma iddiasında 
bulunan çarlardan birincisidir. Bu dönemde arka arkaya üç Dimitri ortaya çıkmış, bu girişimlerden sadece birincisi 
başarılı olmuştur. 10 Haziran 1605 ile 17 Mayıs 1606 arasında hüküm sürmüştür.

Korkunç İvan’ın ölümünden sonra imparatorluğa vekaleten hükmeden Boris Godunov, iktidarını sağlama almak ister. 
Önündeki tek engel, Korkunç İvan’ın 8 yaşında olan tek oğlu İvanoviç Dimitri’dir. Godunov bir suikast planı hazırlar ve 
Dimitri’yi öldürtür. 

Tahtın tek varisi Dimitri’nin öldürüldüğünü duyan ve Polonya’da Prens Adam ve Michal Wisniowiecki’nin himayesinde 
öğretmen olarak çalışan Grigori Otrepyev harekete geçer. Kendisinin öldürüldüğü düşünülen Dimitri olduğunu iddia 
eder. Korkunç İvan’ın dul karısı valide hanımın suikast planından haberdar edildiğini, bir doktorun himayesinde gizlice 
bir manastıra yerleştirildiğini, bu sayede suikast girişiminden sağ kurtulup daha sonra da Polonya’ya kaçtığını anlatır. 

Hikâyesini anlatıp gerçek kimliğini itiraf ettiğinde prensler harekete geçerler, Polak ve Rus asilzadelerinin de desteğiyle 
bir ordu toplayıp Moskova’ya ilerlerler. Bu sırada imparator vekili Godunov’un ani ölümü ile Rus Ordusu taraf değiştirir ve 
1. Sahte Dimitri’nin hakiki hükümranlığı başlar. Hükümranlığının sonu da çarca olmuştur: dinsel sapkınlıkla suçlandığı bir 
ayaklanma sırasında katledilmiştir.

Grigory Otrepyev (False Dmitriy 1) 
1582-1606 
Russia 

During the “Time Of Troubles”, following the death of Ivan The Terrible, he was the first of the three impostors who claim 
to be the rightful heir to the throne and the only one to succeed. He ruled the Russian Empire from 10 June 1605 until 
17 May 1606. Ruling after Ivan The Terrible as a representative, Boris Godunov wanted to ensure his rulership for which 
he had only one obstacle to overcome, the 8 year-old son of Ivan the Terrible, Ivanovich Dmitriy. Gudonov planned an 
assassination and killed Dmitriy. 

Grigory Otrepyev was working under the auspices of the Princes Adam and Michal Wisniowiecki when he heard of the 
death of Dmitriy, the only heir to the throne and decided to take action. He declared he was dmitriy who was thought 
to be dead. He claimed to survive the assassination because Ivan The Terrible’s Widow Maria nagaya was told about the 
assassination attempt; he was raised under the protection of a doctor in a monastery and escaped to Poland. 

After he told his story and declared his identity, the prince headed to Moscow with an army supported by the Polish and 
Russian elite. With the sudden death of Godunov, the representative of the empire, the Russian troops changed side and 
the rule of False Dmitriy 1 begun. His death was wordy of a tsar: he died in a riot where he was accused of perversion.  
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Ferdinand Waldo Demara ya da Büyük Sahtekar 
1921-1982
Amerika Birleşik Devletleri

“Güç boşluğuna doğru büyü!”

Demara, rahip, keşiş, papaz, öğretmen, gardiyan, uygulamalı psikoloji uzmanı, doktor, cerrah, çocuk bakımı uzmanı, editör, 
kanser araştırmacısı, şerif, inşaat mühendisi ve bilmediğimiz başka birçok mesleki role bürünmüş ve birçok kişinin ye-
rine geçmiştir. Çoğu zaman bu konumların gerektirdiği görevleri de başarı ile icra etmiştir. Örneğin, Papaz John Payne 
olarak ilerici bir din eğitimi programı uygulamak için kurduğu yüksekokul bugün Walsh Üniversitesi haline gelmiştir. 

“Büyük” sıfatı, girdiği rolleri sahtekarlığın ötesine giderek gerçekleştirdiği için atfedilmiştir. O yüzden gerçek bir sahtekâr 
değildir ya da en azından sahtekâr olup olmadığı gerçekten şüphelidir.

En ünlü hikâyesinde, Kore Savaşı sırasında bir cerrah olarak bulunduğu Kanada Kraliyet Donanması’na ait Cayuga firkatey-
ninde, ölümcül şekilde yaralanmış ve acil olarak müdahale edilmesi gereken 16 Koreli askeri ameliyat eder ve hayatlarını 
kurtarır. Bir savaş kahramanı haline gelen Demara, yerine geçtiği cerrah Joseph C. Cyr o esnada New Bruswick’te 
olduğunu kanıtlayınca deşifre olur. Geminin kaptanı James Plomer, Demara’nın bir sahtekâr olduğunu reddetmiş fakat 
daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne teslim etmeyi kabul etmiştir.

Hikâyesi Life dergisinde yayınlanan Demara, kazandığı ünden dolayı kimlik değiştiremez hale gelmiştir. Hayatının so-
nuna doğru Multnomah İncil Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, papaz olarak çalışmaya başlamıştır. Geçmiş maceraları 
bilinmesine rağmen işine adanmışlığı sayesinde ölümüne kadar Kaliforniya Good Samaritan Hastanesi’nde çalışmış ve 
burada vefat etmiştir. 

Ferdinand Waldo Demara or the Great Impostor 
1921-1982 
United States Of America 

“Expanding into the power vacuum.” 

Demara took many false identities and professions; priest, monk, pastor, teachers, warder, applied psychology expert, 
doctor, surgeon, child care specialist, editor, cancer researcher, sheriff, civil engineers and many that we do not know 
of. He usually carried out the demands of the professions successfully. For example, the university he set up as brother 
John Payne for progressive religious education became Walsh University. 

The adjective “The Great” has been bestowed upon him for taking his impersonations beyond fraud. Therefore he is not 
a true con artist or at least whether he is truly a con artist is under suspicion.  In his most famous story, he posed as 
a surgeon working aboard Cayuga, for the royal Canadian navy, during the Korean War. He performed surgeries and 
saved sixteen Korean casualties who were mortally wounded and needed urgent help. Demara became a war hero but 
he was exposed when it was proven that the surgeon he posed as, Joseph C. Cyr, was in New Brunswick at the time. The 
captain of the ship, James Plomer, denied that Demara was an imposter, though afterwards agreed to hand him to the 
United States of America. 

It became impossible for him to change identity when his story was published in Life magazine. Towards the end of his 
life, he graduated from Multnomah Bible College and started working as a priest. Even though his past adventures were 
known due to his dedication, he worked at the California Good Samaritan Hospital and died there.  
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Frederic Bourdin
1974-...
Fransa - Amerika Birleşik Devletleri

Nicholas Barclay 13 Haziran 1994’te Texas, San Antonio’dan kaybolduğunda 13 yaşındaydı. Kaybolduğunda Nicholas’ın 
saçları bu kadar koyu değildi ve gözleri mavi idi. Gazete ilanları, polisin ve özel dedektiflerin yürüttüğü araştırmalar sonuç 
vermemişti. 

Ama işte şimdi karşılarında duruyordu. Boyu uzamıştı, tuhaf bir aksanla konuşuyor ve üç sene boyunca yaşadıklarını 
anlatıyordu. Zor zamanlar geçirmişti. Bir fuhuş çetesinin eline düşmüş ve işkence görmüştü. Göz rengi ve aksanı 
bu işkenceler yüzünden değişmişti. Anne ve babasının koruyucu sevgisine muhtaç, maruz kaldığı travmadan dolayı 
olgunlaşmış bir çocuk duruyordu karşılarında. Yüz ifadesi ağırlaşmıştı ve yaşından beklenmeyecek kadar sakindi. Dur-
gun ve son derece uyumluydu ama bazen beklenmedik coşkunlukta tepkiler veriyordu. Fakat bütün bunlar anlayışla 
karşılanabilirdi. O Nicholas’tı, aradan geçen zamanın etkisiyle ve yaşadığı korkunç deneyimle farklılaşmış bir Nicholas, 
ama yine de Nicholas.

Basının “Bukalemun” lakabını taktığı Bourdin altı ay boyunca Nicholas Barclay olarak yaşadı. Yerel bir araştırmacının 
kuşkulanmasıyla FBI tarafından yakalandı. 2003’te Fransa’ya döndüğünde 1996’dan bu yana kayıp olan 14 yaşındaki Leo 
Balley’in kimliğine büründü. 2004’te ise İspanya’daydı. Madrid terör saldırılarında yetim kalmış Ruben Sanchez Espinoza’nın 
yerine geçti. 2004’te Fransa’ya döndü. 15 yaşında -bu sırada 30 yaşındaydı- Fransico Hernandes-Fernandez adlı İspanyol 
bir yetim olduğunu, ailesini bir trafik kazasında kaybettiğini iddia ederek bir ay boyunca Pau’daki Jean Monnet okuluna 
devam etti. 

Hayatı boyunca birçok kez ailesini kaybeden ve bulan Bourdin 8 Ağustos 2007’de evlendi. Athena, Esteban, Odyssee ve Isis 
isimlerini verdiği dört çocuğu oldu.

Frederic Bourdin 
1974-... 
France - United States Of America 

Nicholas Barclay was 13 when he went missing from San Antonio, Texas on 13 June 1994. When he got lost Nicholas’ hair 
was not this dark and his eyes were blue. All the news announcements, police and private detective searches had not 
given any results. Yet there he was. He was taller, speaking in a strange accent and telling them what he had gone 
through for the last three years. He had gone through hardships. He was captured by a prostitution gang and tortured. 
His accent and eye color had changed due to the torture. In front of them was a kid who needed parental love and care 
and had grown due to the traumas he had gone through. His face had become somber and he was too calm for his 
age. He was unagitated and well adjusted yet sometimes he had sudden outbursts. Yet these could be understood. He 
was Nicholas, a Nicholas that had changed with the time spent apart and the horrible things he had gone through yet 
he was still Nicholas.  

Nicknamed “Chameleon” by the media, Bourdin lived as Nicholas Barclay for six months. The FBI due to the suspicion of a 
local investigator caught him. When he returned to France in 2003, he took the identity of Léo Balley who had been lost 
since 1996. In 2004 he was in Spain. He took the identity of Ruben Sanchez Espinoza who had become an orphan during 
the madrid bomb attacks. In 2004 he returned to France. At age 30, he claimed to be a 15-year-old orphan, Francisco 
Hernandes-Fernandez, to have lost his family in a car accident and went to Jean Monnet University at Pau for a month. 

Boudin who had lost and found his family a few times throughout his life, got married on 8 August 2007. He had four 
children called; Athena, Esteban, Odyssey and Isis.

Tuhaf Dost / Strange Confidant (Frederic Bourdin), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm
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Tuhaf Dost / Strange Confidant (William Thompson ya da / or Sağlam Adam-Confidence Man), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

Sağlam Adam (William Thompson)
...-...
New York

Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. 19. yüzyılda yaşamıştır. Yakalandığını bildiren haber 8 Haziran 1849 
tarihli New York Herald gazetesinde yayımlanmıştır.

Thompson, kibar bir beyefendi görünümüyle güven uyandırarak sokakta yabancı biri ile muhabbet başlatır. Hakikat, 
ticaret ve güven, hukuk düzeni, inançlı Hıristiyanların sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik ve yardımlaşma hakkında 
konuşurlar. Thompson muhabbet olgunlaşınca “Bana saatinizi yarına kadar emanet edebilecek kadar güveniniz var mı?” 
diye sorar. Bir yerlerden tanış olduklarını düşünen adam saatini verir ve Thompson saati alarak uzaklaşır. Bu numarayı 
New York’ta birçok kişiye yapmış ve birçok saat toplamıştır. Yakalandıktan sonra başka bir kente gönderilmiş, dürüst, 
güvenilir bir dost ve yardımlaşmaya inanan gerçek bir Hristiyan arayışına bu kentlerde de devam etmiştir. 

İngilizcede “Dolandırıcı” anlamına gelen “Con Man” deyimi William Thompson’a atfedilmiş olan lakap olup “Confidence 
Man”in kısaltılmış haldir. “Con” Latincede “beraber, birbiriyle” anlamına gelen ön ektir. “Fidere” kökü ise “Güven”, “İnanç” 
anlamındadır. İronik bir biçimde “Dolandırıcı” anlamına gelen “Con Man”, asıl olarak “Güven Adamı” ya da “Sağlam Adam” 
demektir.

Herman Melville, başyapıtlarından biri olan “Sağlam Adam: Bir Maskeli Geçit” romanını Thompson’ın hikâyesinden yola 
çıkarak yazmıştır.

Confidence Man (William Thompson)
...-...
New York

The dates of his birth and death are unknown. He lived in the 19th century the news of his arrest was published by the 
New York Herald on June 8, 1849.
 
Thompson, inspiring trust by looking like a polite gentleman, starts a conversation with a stranger on the street. They 
speak of/about truth, commerce and trust, the legal system, the responsibilities of Christian belivers, being self-suffici-
ant and cooperation. Once the conversation matures he asks ‘Would you trust me enough to lend me your watch until 
tomorrow?’ assuming that they know each other from before, the guy gives his watch and Thompson walks away with 
it. He has pulled this trick on a number of people in New York and collected a lot of watches. After he was caught he 
was sent to another city where he continued searching for a true Christian who still believes in an honest, thrustworthy 
friend and cooperation. 

The saying ‘Con Man’ meaning ‘Swindler’ was attributed to William Thompson as a nickname. It is short for ‘Confidence 
Man.’ In Latin ‘Con’ is a preposition that means ‘Together, With.’ While the root ‘Fidere’ stands for ‘Trust’, ‘Belief.’ Ironicly, 
the words ‘Con Man,’ meaning Swindler, in a way also means ‘Trust Man’ or ‘Confidence Man.’ 

Herman Melville’s masterpiece, The Confidence Man, was influenced by Thompson’s story. 
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Tuhaf Dost / Strange Confidant (Tavuri ya da / or Mustafa Serttaş), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

Tavuri (Mustafa Serttaş)
1964-...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kıbrıs’ın Arsen Lüpen’i. Başta şık kalemler olmak üzere altın takılara düşkündür. Her zaman şık giyinen kibar bir kişidir. 
“Tavuri” kelimesinin kökeni belirli değildir. “Şeytan” anlamına geldiği söylense de kelime Mustafa Serttaş’ın bir mite 
dönüşmüş hikâyelerinden ortaya çıkmıştır. “Tavurilik yapmak”, “birinin tavurisi olmak” gibi kullanımları vardır.

Vukuatları sayılamayacak kadar çoktur. 32 yılda 405 kez mahkemeye çıkmıştır. Suç dosyasının 14 metre uzunluğunda 
olduğunu söylenir. Hayatının büyük bölümünü -yaklaşık 40 seneyi- hapishanede geçirmiştir. İşlediği suçların hangisini 
hapishaneye dönmek için hangisini para ve şöhret için işlediği belirsizdir. Yakalandığında suçlarını itiraf etmiştir. Bazen 
hapishaneye geri dönmek için teslim olan Tavuri her hapse girdiğinde tövbe etmiş, çıkınca yeniden başlamıştır. Tavuri 
gerçekleştirmediği hiçbir numarayı kabul etmediğini söylemiştir. 

Mesleğe çocuk yaşlarda, Kıbrıs’ın bölünmesinden sonra boş kalan Rum evlerini talan ederek başlamıştır. Kuzey ve Güney 
Kıbrıs arasındaki gerilimli ilişkiden faydalanarak bakan, müfettiş, polis, iş adamı, avukat, bürokrat kılığına girerek birçok 
işe imza atmıştır. Güney’e gidip Kuzey’de bankasının battığını ama parayı çıkarmak için suç ortaklarına para gönderme-
si gerektiğini söyleyerek birçok kişiyi dolandırmıştır. Kuzey’in eski Milli Eğitim Bakanı olduğunu söyleyip Güney’de tatil 
yapmıştır. 

Mahkemeye gidip şikayetçi olamamalarından faydalanarak -KKTC mahkemeleri tanınmamaktadır- Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü askerlerinin evlerini soymuştur. 

Her yalan söylediğinde gerçeği, her gerçeği söylediğinde yalan söyleyen Tavuri, 2014’te bir bildiri yayınlayarak Kuzey Kıbrıs 
cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştur.
 

Tavuri (Mustafa Serttaş)
1964-...
Turkish Republic Of Nothern Cyprus

Arsene Lupin of Cyprus. He has a weakness for mainly chic pens as well as gold jewelry. A polite man who always 
dresses elegantly. The origin of the word ‘Tavuri’ is unknown. Though it is said to mean ‘Devil’, the word originated from 
Mustafa Serttaş’s stories transformed into myths. It can also be used as, ‘to do a tavuri’ or ‘to be ones tavuri’.

His crimes are too many to count. He has appeared in court 405 times in 32 years. It is said that his file is 14 meters 
long. He has spent a large portion of his life -approximately 40 years- in jail. It is uncertain how many of his crimes were 
committed in order to return to prison and how many for fame and fortune. He has admitted to his crimes when got 
caught. At times, he has surrendered in order to return to prison, in prison he repented yet continued when released. 
Tavuri has said that he has never accepted a crime he did not commit. He started the profession as a child, pillaging 
Rum (Greek-Cypriot) houses that were left unattended after the division of Cyprus. He has taken advantage of the ten-
sion between the North and the South and has signed many agreements posed as a minister, inspector, policeman, 
business man, lawyer and bureaucrat. He has swindled many by going to the south and claiming that his bank has gone 
bankrupted but to make his money back he must send his accomplises money. He went on holiday in the South, claiming 
he was the previous Minister of Education. He robbed houses of United Nations’ Peacekeepers because they don’t file 
complaints –the courts of Northern Cyprus are not recognised-. Lying when he told the truth and telling the truth when 
he lied, Tavuri announced his candidacy for Northern Cyprus presidency in 2014.
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Tuhaf Dost / Strange Confidant (Florentina Magnusson), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

Aurora Florentina Magnusson
1817-1885
İsveç

İş arayan hizmetçi Magnusson, Henrik Aspegren isimli bir tüccar tarafından kızı Henrika’nın balo elbisesi dikimi için geçici 
olarak işe alınır. Elbise dikimi sırasında Henrika ve Magnusson arasında bir dostluk başlar ve Magnusson, Aspegren 
ailesinin yanına yerleşir. Magnusson’un sade bir incelik ve belli bir naiflik taşıyan tavırlarından etkilenen Henrika giderek 
Magnusson’un büyüsüne kapılır. İki kadın aile evini terk ederler. Bu sırada Magnusson, Helga de la Brache adını alır: isveç 
kralı IV. Gustav ile Baden Kraliçesi Frederika’nın gayri meşru kızı.

De la Brache, Kral ve Kraliçenin sürgünde gerçekleştirdikleri gizli evliliğin biricik meyvesidir. Durumu gizlemek için 
kızlarını saklamışlardır. De la Brache, Avrupa’da sığınaklardan ve kimsesizler evlerinden kaçarak sefalet içinde bir hayat 
sürmüştür. Babasının ölümünü duyduktan sonra -annesi daha önce ölmüştür- yasını gizleyemeyen De la Brache gerçek 
kimliğini itiraf ederek hakkı olanı almaya karar verir.

Hikâye akla yatkın gözükür ve kraliyet çevreleri de dahil olmak üzere birçok destekçi toplar. Şüphe duyanlar olsa da 
skandalın sürmesini istemeyen kral ve çevresi De la Brache’a yüklü bir aylık bağlar.

De la Brache yaklaşık 15 yıl prenses olarak yaşadıktan sonra 1876’da dava edilir. Kimlik sahteciliğinden hüküm giyer ve 
para cezasına çarptırılır. Hayatının sonlarında Henrika ile beraber sosyal hayattan çekilerek sessiz bir hayat sürmüştür.

Aurora Florentina Magnusson
1817-1885
Sweden

Magnusson, a maid, had been looking for work when she was hired by a merchant named Henrik Aspegren to help sew-
ing his daughter Henrika’s dress for the ball. During the tailoring a friendship emerged between Henrika and Magnus-
son. Magnusson moved in with the Aspegren family. Henrika who was captivated by Magnusson’s plain elegance and 
naiveté fell more and more under her spell. The two women left the family home. Meanwhile Magnusson took the name 
of Helga De la Brache: The illegitimate daughter of the King Gustav IV of Sweden and Queen Frederica of Baden.

De la Brache was the fruit of the secret marriage that the King and Queen had in exile. They had hidden their daughter to 
keep their marriage a secret. De la Brache, has had a life of poverty after escaping the asylum and the orphanage. Upon 
hearing of her fathers’ death –her mother died before- unable to hide her grief, she decided to claim her birth right.

The story seemed possible and collected many supporters even from the royal court. Eventhough some were doubtful 
the king and his milieu allowed her an annual pension to end the scandal.

After living as a princess for approximately 15 years, De la Brache was sued in 1876. She was found guilty of identity 
fraud and sentenced to pay fines. For the rest of her life, she has lived a quiet life with Henrika outside the public eye.

50 51



52 53

Tuhaf Dost / Strange Confidant (George Manolescu), 2016
illüstrasyon ve alüminyum levha / illustrations and aluminum sheets
30 x 23,5 cm

George Manolescu
1871-1908
Romanya

Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca gibi birçok dili konuşan, son derece baştan çıkarıcı, atletik yapılı, dövüş sanatlarında 
uzman, düelloya meraklı, motor teknelere ilgisiyle bilinen, aristokrat bir havaya sahip, kumara büyük miktarlarda para 
yatırıp bir gecede her şeyi kazanan ve kaybeden, her zaman en seçkin çevrelerde bulunan ve en seçkin otellerde kalan, 
maceracı, coğrafya bilimine tutkun ve gezgin biri. 

Kısa hayatı oradan oraya seyahat ederek, büyüleyici kişiliği sayesinde baştan çıkaracağı kadınların arayışıyla geçmiştir. 
Manolescu 14 yaşında Paris’e gitmek amacıyla okuldan kaçar ve bir yük gemisine atlar. Kendini İstanbul’da bulur. 
İstanbul’da bir Türk memurun cüzdanını çalar ve Romanya Konsolosluğu’nun yardımı ile ülkesine iade edilir. Tekrar 
Paris’e gitmek için harekete geçer, bu sefer de Atina’ya varır. Ülkesine iade edilmek ister, bu isteği reddedilince teatral 
bir hava ile intihar girişiminde bulunur ve hastaneye kaldırılır. Hastanede Kraliçe Olga’nın dikkatini çeken Manolescu, 
Kraliçe’den aldığı para ile Romanya’ya döner ve hukuk okumak için Paris’in yolunu tutar. 

“Roma hukukundan ziyade Paris’in kafeleri ve gece hayatı ilgimi daha çok çekiyordu.” diye yazmıştır. Çaldığı mücevherler 
sayesinde kısa zamanda Champs-Elysee yakınlarında lüks bir ev, iki atlı bir araba sahibi olur; şık giyimli bir seyis, bir 
hizmetkar tutar ve bir yarış atı satın alır. Longchamps Hipodromu’nda yeri hazırdır, en lüks tiyatrolarda localar kiralar ve 
en lüks restoranlarda yemek yer. Bu sırada sadece 18 yaşındadır.

Paris’te yakalanır ve hapse atılır. “Oubliette” denilen tecrit hücrelerinde belki de hayatının en karanlık günlerini geçirir. 
Çıkınca Londra’ya, Londra’da tutunamayınca da okyanusu geçerek Monte Carlo’ya gider. Kumarda şansı yaver gitmey-
ince kendini Otranto Dükü olarak tanıttığı Chicago’ya geçer. Burada bir iş adamının kızı ile evlenmeyi dener. Soylu bir 
aileden geldiğini kanıtlayamayınca kızın babası tarafından reddedilir. Bir İspanyol bakanın oğlu kılığına bürünerek önce 
San Fransisco’ya, ardından Japonya’ya ve son olarak da zengin bir dul ile flört ettiği Honolulu’ya gider.

Yeterince para toplayınca Londra’ya geri döner ama hapse atılır. Brüksel’de zengin bir Brezilyalıyı bir haydut çetesinden 
kurtarır ve ona koruyuculuk ettiği sırada 10.000 dolarını çalar. Nice’te bir otel soygunundan yakalanır. Hapisten çıktıktan 
sonra İtalya’ya gider ve gayrimenkul zengini bir Romen olan Kontes Angelika Von Konigsbruck ile evlenir. Çiftin bir 
çocukları olur. Başka bir soylu kadının kardeşi ile düello eden Manolescu, kendini Lahovary Prensi olarak tanıttığı Paris’e 
kaçar. Sonradan Berlin’e giderek burada Amerikalı bir kadına evlenme teklif eder. Bu sırada Cenova ve Philadelphia’da 
soyduğu oteller yüzünden tutuklanır ve uzmanların eline teslim edilir.

Beynini Alman Psikoloji Enstitüsü’ne bağışlamak istediğini açıklar. Daha sonra İtalya’ya gider ve basıldığında çok satanlar 
listesine girecek olan hatıralarını yazmaya koyulur.

Thomas Mann, ünlü romanı Dolandırıcı Felix Krull’un İtirafları’nı Manolescu’nun hatıralarından esinlenerek yazmıştır.
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George Manolescu
1871-1908
Romania

A very seductive man with an air of aristocracy, speaks French, English, German, Italian and many others, atletic, expert 
in martial arts, duel enthusiast, known for his interest in yatchs, always socialises with the most elite, stays in the most 
distinguished hotels, adventurous, lover of  science of geography, traveler who likes to invest big amounts of money in 
gambling, win big and loose big.

His short life was spent traveling from place to place and thanks to his enchanting personality, looking fort the next 
woman to seduce. Manolescu, age 14, ran away from school and got in a cargo ship to go to Paris. In Istanbul he stole 
the wallet of a Turkish officer and was returned to his country with the help of the Romanian Consolute. He makes a 
move to go to paris again and this time reaches Atina. He requests to be sent back to his country when his request is 
refused, he tries theatrically attemps to commit suicide and gets put in the hospital. While there he grabs the attention 
of Queen Olga and returns to romania then goes to Paris to study law with the money he got from the Queen. 

He wrote ‘the Cafes of Paris and the night life interested me more than Roman law.’ He gets a luxury house near 
Champs-Elysee, a carriage with two hourses and a well dresssed driver, a servant and a race horse in no time thanks 
to the jewelry he stole. His seat is reserved at Hippodrome Longchamps, he rents boxes at the most luxurious theatre, 
and eats at the most luxurious restaurants.  He was only 18 at the time. 

He gets caught in Paris and thrown in jail. He spends the darkest times of his life in isolation cells called ‘oubliette.’ when 
he gets out he goes to London and when he can’t do it in London, he crosses the ocean to go to Monte Carlo. When his 
luck doesn’t go too well with gambling, he goes to Chicago where he introduces himself as The Duke of Otranto. Here, he 
tries to marry the daughter of a business man. When he can’t prove that he comes from a nobel family, he is refused by 
the father. He impersonates the son of a Spanish Minister to first go to San Fransisco, the Japan and finally to Honolulu 
where he was flirting with a widow.

When he collects enough money he goes back to London but gets thrown in jail. In Brussels he saves a rich Brazilian 
from a gang of bandits and steals his 10.000 Dollars while protecting him. In nice he gets caught from robbing a bank. 
When he gets out of prison, he goes to ıtaly and marries real estate tycoon Countes Angelica Von Konigbruck. The cou-
ple has a child. Manolescu, duels with an other nobel womans’ younger brother and escapes to Paris introducing himself 
as the prince of lahovary.  Afterwards he goes to Berlin and here he proposes to an American woman. Meanwhile, he 
gets arrested for the hotels he robbed in Genova and Philedelphia and gets handed to the authorities. 

He announces he wants to donate his brain to the German Psychology Institute. Afterwards he goes to Italy and starts 
writing his memoire which will go on to become a bestseller. 

Thomas Mann’s famous novel Confessions of Felix Krull, confidence man was written inspired by Manolescu’s memories. 
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Dolanan / Twisted, 2016
Kumaş / Fabric (6m) , Video 16’30’’
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1- Son Gerçek Sanatçı, 2016 / The Last Real Artist, 2016
Led grafik tabela, akan yazı, 64 x 18.5 / Scrolling text on Led display board, 64 x 18.5 cm

2- Dolandırıcı Olarak Müellif / Author As Swindler (Sülün Osman), 2015
Slideshow, 02'26''

3- Dolandırıcı Olarak Olarak Müellif (Slack ve Arnold), 2016 / 
Author As Swindler (Slack and Arnold), 2016 video 03’48’’
 
4- Çağrı / The Call (Eyüplü Halit 1930-2016)
c-print 125 x 156 cm, altın yaldızlı çerçeve / gilded frame 

5- Tuhaf Dost / Strange Friend 2016
Yerleştirme, 16 adet illüstrasyon ve alüminyum levha
Installation, 16 illustrations and aluminium sheets
Çerçeveler / Frames: 30 x 23.5 cm (her biri / each)

6- Papatyalı Banker Bako / Bako The Daisy Broker, 2016
Papatya figürlü mühür, antetli kâğıt / Rubber stamp featuring a daisy, letterhead
R: 6 cm, h: 15 cm

7- Dolanan / Twisted, 2016
Kumaş / Fabric (6 m), video 16’30’’ 
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