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Gazetesinin adının sansür
:: edilmesi dünYa baSınında ..
~

inanda! Times gazetesi'nin 8 Mart 1991
Cuma günkü sayısının 18'inci sayfasında "SANSÜR" başlığı ile yer alan ve
Tarih profesörü İlber Ortaylı 'ya daya-
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İstanbul Valiliği'nin

narak verilen haberde,
Kostantıniyye Haberleri gazetesi'nin adını sansür ettiği bildiriliyor. Gazetenin kupürü ve haberin tercümesi "F. T." sayfasında. e<t-
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Fiyatı

: 5000 TL. (KDV Dahil)
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Dr. SOZEN: "lstanbul'un en önemli••sorunu"
•

diğer

bütün sorunların da kaynağı
olan, Anadolu'nun 33 kentinden süren
BAŞYAZI

Gazetemizin
sahibini ve
editörünü

YAŞASIN OPORTÜNİZM!
oğru

söyleyeni dokuz köyden

kovduklarından

olacak,

basında, köşe

ya1ılarını "ONUNCUKÖY" başlığı ahında yazan gazeteci dosıla

D

makamında

rım11 var. Kosıantınıyye Haberleri de doğru bildiğini ,ö.ylcmekıen
çekinmeyen ve ecrekır,e 10. KÖYE sığınmayı yeğleyen ıavrını korumayı ,urdurecek .
•
5avaş'ın

baş

ladığı şu

bitip de gerçek paylaıım savaşının, diğer adıyla barışın
gunlerde Tiırkiye genelinde de "cin hesaplar" dönemi
ladı ve bunların çoğu lstanbul odaklı olarak gündeme geldi .

baş

1ST AN BUL FE.OERASYONU

kabul eden

•

BA RI ŞA oo(; ıw.

İstanbul

Büyük Şehir
Belediye Başkanı
Dr. Nurettin
Sözen ile yapılan
söyleşi "SÖZEN"

.

Futbol fcdera,yonu oluıtururmuıı;a,ına, buyuk bir rahatlık içinde ıarlışnıaya
(!) açılan htanbul federa,yonu duıunce,inin, k!ırıı;enin ,crbe,ı bırakılnıa"nın hemen ardından gundeme gelmesı ın,anı duıundurliyor. "UN ITED STı\Tl ' S (W
TÜRKİYE" mi? Hele bir fedcra,yon kurınaya alışalım, ardından Turkıye l·cdcıal
Cumhuriyetı'ne geçi\ de kolaylaşır, tabii bu gMtl\, barış masası göruşmekri nı de
pa,.arlık aşamasında etkiler . Bu oluşumun ardından da "llı\ŞKı\NI .IK SIST l·Ml"
göruşmeleri , tartışmaları da i,ter istemez başlar . Tayın edi l miş valilerııı ycrinı ,eçil
miş federal başkanlar alır, falan filan .. . Tabıi bu bııim işinıiıc gelir çunku ~eı; ıl miş
federal başkan çıkıp da ya,aları karşısına alarak "Kosıaııı ı n i yyc ad ı nı yasak l ad ı m"

'
İstanbul'da 4.6 ~iddetinde DEPREM oldu..
diyeme,, en a,ından çekinir! Yaıa"n Oporıuniım' •

1 (Devamı

Yirmidorld~)
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YAZISI DÖRTVIRGÜLSEKIZ SAYFASINDA
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· öre Göre
Kerim Fersan

Z+v·ya da
çok teşekkürler ..
BŞH +KH vs.

u son günlerde gcı.,nd,.ıe oldutumuz ,eçiııen, hani
kahve falı bakanların ıabirı ile "feraha çıkmak"
umudu olmasa çıkamazdık diye arada dıışonoyonam da, yeni
yeni anlamakıayım ki; duydutumuz kızıı,ılık ve dopklır ki
üzümü bizi kamçılamakla oldutu için; daha iyi, daha doyurucu bir gazeıe diye kendimizi eskisine göce iki misli lıdak eımek
ıeyiz. Huysuzluk ve sivridillilik konularında ezelden
yenişemediğimiz Patronla birbirimize girip, girişmderimiz daha eıkin biçimlerde cereyan eımekıe, müsadfflıderin şiddetin
den bizar olan çoluk çocuk hayli sıkça olmak üzere birbirlerine
sarılıp ağlaşmakıa. karılarımız çarpılarak kırılan kapıların ıa

miri için marangoz çağırmaktan artık barniş bulunmaktadır
lar. Ancak umuyorum ki elinizdeki sayının bütün bunlara
değeceği konusunda benimle aynı görüşü paylaşırsınız .. .
Kosıanııniyye'yi ÖLDÜRMEK isteyen kişi, kurum, kuruluş ,e her ne ise onlara da şükranlarımı arz ederim bu durumda ...

Yahu, insanlar bizim

gazeıeyi

haber

yapıyorlar,

!erini dOndllremeyip, daha cıoınıaısı &OrclOklcrini okuyamayıp
"KONSTANTINIYE" diyorlir, ardından "ıizli Biz.ansa'lar da
vardır" diye sOzilm ona laf dokunduruyor, ondan sonra.ela gOn·
derilen cevabı yayımlarken; "llzeı-lcrine alındılar" diye saldır
ganlıklannı devam ettiriyorlar.
BU NE ANLAŞILMAZ TAVIRDIR? Yoksa çok açık bir
da ben mi anlamak isteıııiyonım?

tavır

O yazıyı yazana bllyOk sa)'IIIII olacaku eıa- aluna da bir
koyup; "ben aslında ıizıc kesinkes karşıyım, yazıdı,n anlamaJ1l1$S1D1Zd1r diye açık açık söylüyorum, aynca ben sizi ilıiJi
makamlara da ihbar ettiın belki farkında delillerdir diye" ...
diyebilseydi.
Ama nerede o

gostcrcbilccck babayilitler?

Ben anlamak istenmeyccclini bile bile bir kez daha anlatmak istiyorum, hem de tane tane;

ama dil-

1 - Bu isim,

varlı&ımızı

borçlu oldutumuz ecdadımız Os-
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Ve Kostantıniyye
Haberleri'ne karşı
yayın sürdürüyor ...

Zaman gazetesi
''Kostantıniyye'' adının

7.anıaıı ga14'fcııinin
yıılan ,ıan,üre ılcıııclı

yasaklanmasını olumlu buldu ..
İ stan bul' da çıkan

Zaman Gazetesi, nin 14 02 I 991
'
'
günlü sayısında M.Ali Eren imzasıyla yayımlanın yazıda;
"Bu tür isimler milli haysiyetimizi rencide ettiğinden değiŞtİrme kararı yerinde bulundu" şeklinde bir açıklama yaptlarak valiliğin kapatma kararına destek verildi.

lııtTA Btı l .,

10.l.11191 gllnllı ııayısmda ı.on,ıanı111iyye Haberleri ııazt'tesi'nin adına kowrcn yayın ,orılllrlllüyor .

•~.zt:r-1 •:t·s M~•:u:sı

Aıill.ı llhun'ııı ··cıımhuriycı ılOık.'IIIİnılc I ıanbııl adı iueti ner mcsdesi yapılmıştır" ıoro,ııne
ılc yer veren pı.'fc, YılRJaL Ö-ıtuııa, M. N«aıi Sı.,,.:tı;iotlu, ismet Bozdai ve Özdemir Kaplan'ın
gOr6'krinc yer verınittir . M.N . Sq,cıı;ioilu'nun, Türk aydınının 60-70 yıldır ruh sapıklılı içinde ol-

maltla .ıuı.iııdıiı soruşCurma Öıdcmir Kapı an ııaı.cl~'IIIİlill yayın kurulunu "Bu ~kin aydınlar, be$·
katarından ayrılmak, farklı olnııı•. halkıaıı farLlı hir ı,dilılc l,ıanbul'u "imlendirebilmck için bu

ııır tav,rıar wırailiyorlar" ı1cmi.ıir.
C.ı\ Z t:rt:Mtzt

Öte yandan

y ANITI u

y YIMI.A Pi

Zaınan'ın 14.02.1991 ıünll yapmı, oldutu yayına, gazeıemizin sahibi Cüneyt Ay•

ral'ın vermiş eldulu yazılı yanıt da 10.3. 1991 ıünlü nııılıııda "Konsıantınlyye'cllerdeıı cevap aeldl"

tııııııııyla aynen yayımlandı . Bııaın ahlAk kurııtfarı \"Cl'\-ewsinde bu yayının yapılııııt olması,..-.

yOneıimince olumlu karııtandı . ... I
'-----------------------'----AYUK!ilYASIGA1.ETE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'
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I

azetemizin geçen sayısında yayımlanan tepkilerin
ardından, bir çok aylık ve haftalık dergi de konuya
karşı hassas davrandı ve tepkilerini göstermekten
kaçınmadı. Yalnızca Abone sistemi ile dağıtılmakta
olan bazı dergiler gazetemizi arayarak konuya
ilişkin geniş bilgiler aldılar , Bu dergileri de elimize

G

--~-~~~

geçtikçe tanıtmayı sürdüreceğiz. Örneğin Adalet Dergisi'nin
Mart sayısı biz yayma hazırlanırken elimize henüz geçmemişti.
Dekorasyon Dergisi Yazı Kurulu almış olduğu bir kararla,
derginin içeriğini hiç ilgilendirmediği halde konuyu
derinlemesine işlemiş ve yayımladığımız haberi yapmıştır.
Gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür ederiz.

2- KONSTANTINIYYE'yi kullananla, "ıizli-Bizansçı"
ise ISTANBUL'u kullananlar "aşikar Bizansçı"dır. Çonko iş
te csııs bu iıim hiç mi tllrkçe delildir; (BKZ. Konuyla ilaili bOton GERÇEK tarih kitaptan).
3 - Bu gazeteye "bir ıazeıe" diyemeyip de "Bizansçı"
ya da "muslukçu" yahut "patates-sotancı" ne bileyim
"kominist'' (ıOlmeyin, onu da dediler) her ne ise diyenler, yalnızca onu "şöyle bir" olsun karıştırmak çabasını göstermemiş
kişiler olabilir.
(Devamı Ylnnldörtde)

noı

stanbul'a

11uhalıf

maııb 'nın lıiç bir korlıu,a ya da komplekse kapılmaksızın, kentin
aeçmi$inl ıommetı gibi bir niyeı taşımadıiını anlatmak istercesine kullandılı, bıı ytqyılın başıııa kadar paralarına bastıtı isimdir. Geçmi$imizi anıınıatsın, ıarihten iden bir isim olsun,
kabacası "yahu bari ııoııaljik olsun" diye koydu: onu; yani
bu olııı, lsıantıııı'u Helen Cumhuriycıine satma hazırlıklanmız
kapıaııwıda delll demek istiyorum •.•
Anlaşılıyor mu?

Gazetemizin kapatılmasına ulusal
basınımızın gösterdiği tepkiler (il)

KONSTANTINİYYE
HABERLERİ'

ESNO ve ENNO'mııı emektar Laııd Rover'inin içi. Motör güıülıüsü
benzin kokusu ve iyice eskimiş tentenin aralıklanııdan sızan
rüzgarın keskin soguğu. Gece. Boğaz Köprüsü
E 1NO motör giir(ilhi.siinii bastırmaya çalışarak
Ne?
ESNO aynı şekilde
Kosıantıniyye Haberleri gazetesini kapatma kararı almışlar dedim.
E NO
Hoppal:ıa! Neden 1
ESNO
Adı "eski" Bizans', hatırlatıyormuş da ondan!
ENNO
e1 Ne dedin, neyi hatırlatıyormuş 1
ESNO
"Eski" Bizanş'ı hatırlatıyormuş adı!
Kısa bir diyalog sessizliği. Motör gii ıiilhisü berdevam
E NO
Güzel.
ES 'O dehşet içinde
e1
E NO
Harika!
ESNO sinirlenmeye başlayarak
Ne diyorsun sen' Benzin kokusu başına vurdu galiba 1!!
E NO
Olaya sadece iyimser açıdan bakmaya çalışıyorum sevgilim.
ESNO
İyimserlik bunun neresinde1 Topu topu bir ıanecik doğru dürüst
İstanbul gazetemiz vardı, o da elden gidiyor! Zaten kaç okuru
vardı ki!
ENNO
iyi ya işte! Bu karar sayesinde herkes Kontantıniyye Haberleri'nin
·a dını duydu. En azından varlığından haberdar oldu. Fena mı?
ES 10
Pollyanna'cılık oynamak için biraz f:ızl:ı kart sayılmaz mısın 1
EN O
Teşekkürler. Ha, bu arada yarın mahkemeye başvuralım , hem de hiç
vakit kaybetmeden!
ES O
Neden1
EN O
Bizim büyük oğb nın adını
deği~tirınek için!
ES O büyük bir şaşkınlıkla
Bu da nerden ç ıktı durup dururken 1
EN O
Durup dururken olur mu 1 Ya bu gidişle
onu da "kapatıverir"lerse?
eme lazım!
ES O hala şaşkın

Osmanlı imparatorluğunu çağrıştırıyor. ..

adının eski
anımsattığı

ESNO
O
Tabiı ya!

E

Aynı adı taşıyan

padişahlıktan

yana falan

tam beş tane padişaiı

vardı 1

Yoksa sen

mısın 1

ESNO
Saçmalama!
ENNO
Kim 1 Ben mi?
Kısa bir diyalog sessizliği. Motör gürültüsü berdevam
ESNO birden
Eyvah 1 Adam!!!
ENNO aniden frene basar. Lastiklerin çığlığı. Ortada kimse yoktu,
E NO sinirli
e adamı be! Çıldırdın mı sen 1 Köprün(_i n üzerinde adamın işi ne 1
ES O sakin
Öyle adam değil sevgilim, sinirlenme. Bizim dergi ADAM 'dan söz
ediyorum!
E NO emektarı tekrar yola koyarak
"Eyvah" neden öyleyse1
E O çok ıızgün ve endişeli
Ya onu da kapatmaya kalkışırlarsa 1
EN O telaşlqnır
Sus; ağzından yel alsın' Neden yapsınlar ki böyle bir şeyi?
OA maşallah ...
ESNO ENNO 'nım sözüııü keserek
Hıristiyanlık propagandası çağrışımı yaptığı için 1
EN O şaşkınlık ve dehşet içinde
eı

ESNO sakin
Hıristiyanlık

alemi terminolojisinde Adem babamıza "Adanı"
denmiyor ınu 1 Üstelik Tevrat'ta ve İncil'de ..
E1 O
Yeceeerrr!!!
E O taviz vennedm
Kaldı ki biz de müthiş bir tehlike içindeyiz'
E O
Biz mi?
E NO
Ei\'NO ve E NO ... Şifre isimler' Her an
münasebet iz bir çağrışıma yol Jçabilir
ve ...
ENNO dehşet içindefreııe basar
Resmen paranoyaksın sen!!!
·
ESNO siikııııetiııi bozmadan
güliinıseyerek

Kim 1 Ben mi?
Kısa bir d~ralog sl!sı,izliğı Derkeıı /..•orııa
seslen·.
ENNO birden gı"ilıııeye başlar
Trafik polisleri köpıü trrıfığıııi bloh' edeıı

KOSTANTINİ ••• N E? t!~~~~~;:.;;,;;~ı,;,~~,;,~~::~::,.
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Bizans',
i~in

yayınlanmasını
yasakladığı
'Konstantıniyye

Murat'ın mı 1

Anlamadım.

E NO
Bunda anlaşı lmayacak bir şey yok
ki sevgilim; onun adı da eski

MAHKEMELİK
İslanbul Valiliği'nin

~

1

Haberleri'
gazetesinin
Ocak-Şubat 1991
sayısı 'Bizim Şehir
Haberleri' adryla
yayınlandı.

lbrahim Ayral
Holding'e bağlı
Proklus Reklamcılık
ve Yayıncılık
tarafından aylık

olarak yayınlanan
~iyaıi gazetenin
lstanbul Valiliği
aleyhine
' açtığı da~a
ı lstanbul idare
Mahkemesi' nde
devam ediyor.

Zaman'ın zamansızlığı

• stanbul'da

I

iki

yıld ır aylık

olarak

yayınlanan Konsıantinin·e Haberleri adlı gazetenin adı ) üzünden kapatılması tepkilere yol açmıştı. Zaman
gazeıesi

de sonunda yasaklamaya de~tek veren bir haber yaparak ",aıife
s:ni ifa" etti . 14 Şubat günü M.:\li
Eren imzasıyla yayınlanan yazıda olayın gelişimi özetle;ıiyor \e yazar Nihat Sami Banarlı 'nın göruşlerine ) er
veriliyor. Bar,a rlı'ya göre, "İstanbul
Konstantiniyye'yi unutturmuş. Tur~
ı:izgilerini bu vatandan silmek, yerine eski Bizansı'ı di-iltmek ya da bir
takım menfaat abidesi dil.meye
çalışanlar" ı ar. "Nerede bir kazı yapılsa altından çıkan rn ufak bir Bızans.
taşı mukkades bir aoideymiş gibi hemen oraya dikiliyor, etrafı açılıp süslenerek orada bir Bizans hatırası diriltiliyor''.
lsıanbul Fetih Cemiyeti adına görüş açıklayan Said Başer ise" Aziz İ s
tanbul sıfatını almış bir şehre Konstantiniyye demek en azından bu millete karşı saygısızlıktır" diyor.
Yazının sonunda Banarlı 'nın iki sorusuna yer veriliyor: "Yurdumuzdaki bu sinsi Bizansçılar kimler? . e
maksatla hangi menfaa!e hizmet ederler?"

GAZETE _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,
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Yıldız Köşkünden
ıIJız'ın ırn. mn\,._ ıJlu.bı
1 c-el. h r ıurlü ıml.Jn l.ul
lanı •.ır,ıl.
ınıdı\e l.ad.ır
d in a-a l.apalı ıı: ulnıu)·
ıur f ,a ında l.o I.On t)k--

~ıı,ıorlardı Pcrıccrclc'rdc k i Jaluzi ler o esrarlı ya-

zı

,e .. ıkkrlc

tc)kıl

ediyordu. Bu hu,u, da,

a\11 suçlu,udur. Go,kri gunc)
tahammul etlcmiyecck !.adar ha"as l aş
ııııı içın, di)aıı,a çıkmak mecburiıeıindc kalanl ,ır gunc) gozluğıı ıak,,orlardı
Tu,alcı
oda,ından hakıldığında yanyana il.i oda görulmel.ıcdir. Sa!', ıaratıa bir aynalı dolap ve onun
kar\ı,ındal.ı du-arda bir ıu,alcı aynası bulun-

;l\ rup.ılı

ra. l'ıuyLk finan ,-ılar.ı ,e ,a
nat,1lara nç
,ur. Bu l.apılardan gırenl r ,ok ,• , dl)zeııleıınıı ,·al.ti g
zergahlardan ge<ı <re , ult~n \bdul Hamıd'ın
muhıescm bır lu
ılc e\ hıplı!;ı )aptıği oldu a ınute,azı ı..:ı e g, vorlardı. \rua aııa,ol ~u
ıergahın,a dın;mı, o~a !arda ,e ık c ·,ili lcr
a•a ına )Crle-ıırılnıı) pa\\onların ı·iode butun d ~yadan ne! rın gizlendığını buguoe kadar hı ·bir aban.ı göz g ,remcmı,ıır ) ıldız ile
ol. ,.ı· ın ıema,ıa olan uz,ı a\ldal.ı baz· ı.
·erın har unde, kım,derın bılmcdıği, görmcdıği ,e ımdı bı: ada unduğumuz rc,ıınkr,
\bd• Humıd'ı goıd krınden olar ara) fo.
toğraf ı,ı Samı Bey tarafından, padi ahın emr , le e ılnıı ıır Bu nadıde re,ımlcrın hanıdir
bı.:yu bır uıizlıklc muhafaza <'iliıcn) ıldız :ıtoı
> ınde gomülü olduğu bılı~ )ordu \ e adece ,\bdul Hamıd'in ma,alım,ı ara~ını altüst
eden
n zamanlardakı kan ıl.lıl.lar, bır !':~z• pe ı ının bu çok d ğerlı haz.:ıe)ı ele !!<çirme,ıne ıml.an sağlamıştır Bu ha,ineden bırka, rc,mı,
bız bL:f.ıda okuyucuya unu)oruz. Re •mlerden birınde, ,ultanın ıkaınet cylediğı kö ı. arka canibinden g rulmc tedir J.:afr li ıxncerelemıdcn de anla~ıldığı uzere, ruıalardaki gu,ellikte sularla çeHilı
olan kö kün bu arka .:anıbınde, Abdul Hamıd'in ,amimi ,;evre ini teşkil eden hanımlar ikamet eylemekte)dı Harema!alarının aman ız,.ı nöbete durdutu arayın bu yaka"na hiçbir aHupalı göz ulaşamamıştır Hanımlar, ,ahılde bulunan birçok moıorlıı anda! ıle gczımiıc çıkarken, efendileri,
pencere,;ınden göz/erırun önond uzanan harckctlı ha)ata saatlerce dalıp gıderdi. Haremdeki hanımla
rın ıkamet eıledıği ı odalar e>a ında orıantal bir azametle dö ennıı tir. Ancak k•Jlturlu bir a,rupalı
da ç de ZC\k ve<ıcı bır inuba bıraktığı SO}lcnem z. J.:adı; kı iliğini işareı eden hiçtıır emare olmaması,
her) rd tebartlz eden bır arakıcrı tıktır Ve buna raf men burada gerçcl. oturma odalarını, yan odalarını. ıu,alet oda! ·ıru ,e buJ
bır salonu Onumuzde göruıoruz Bu hoş hanımlar, vakitlerinin bu yfi bır ı mını, ~ha er eli,ı mobıl}a ve nakı ların bulunduğu salonda, altın katesler içındc ge-
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,cbep

hanımların çoğunun çel.tıği mııımın

ı)ığırıa

hul.umdarl:ır.ı. diplonıatl.ı

0

rıl.aıaıılığa

haremde!.,

goı a!lrılarının

mdı, ,oı.,~ı. d,·ıııır ~apıla

n, b

Financial Times gazetesi Kostantıniyye ,,
Haberleri gazetesi'nin ••adından ötürü
kapatılmasını ''SAN SUR'' başlığı ile verdi.

,ayc'1nde ım alet ma,a'1nın önunde oturan bı
mı, uzak me,alcden bile odaya giren herke,i
görme ınıkanına sahipti, Ziyaretciler, bu; uk
paşaların konal.larında oldutu u,ere, suhanııı
ko;l.undc de u,taca ıeıleılirılnı,ş aynalar ,aye,iııdc bu en kutsal kiıiye ,arana kadar, geçııkleri butuıı odalarda komrol edilmekteydiler
Sunduğumu, re"nılerden bımı, bize harem
prensesinin oturma oda" hakkıııda bir fıkır
vermektedir, !\! asanın usıunde mucevher lrnıusu ı,:önllmektedir. Kutunun içındekileı ııya
retçı hanımlara ,e hiımctçılere ,urekli olarak
gösterilmektedir. ynanın alıına doğru, konsolun ü,uınde bir şi\e 1:olonya ile pencerenin
yanında, pek de "k kullanılmadığı gorulen bir
ıaıı masası <lurmaktadır. Btına kar)ılıl. harcmucki O)un odası, ozelhkle guzel boyalı duvarları ve ta,anıyla çok debdebelıdır
1.şamlan Abdul Hamıd burada hanımlarıyla iskambil ,eya satranç
oynardı. Sultan satranç oyununda çok buyuk bir ustaydı.

~
"·"'·
·s Walter Wrlston

l a much hlgher pro,
:en, as Preston once
ıre interview.
as "running a ftnan,merate and we're
banlt",
Is very much the
anker - the man
serve chairman Paul
uld rely on to organ,oat for Continental

of the Byzantine

Emplre, modem Turkey's
hated Greek predecessor.
No heed was taken of
Ortayll's rejoinder that the
word (Arabic for Constantinople) was Istanbul's offlclal
name 1n Ottoman times, and
used on coins well into tlıis
century. · ı ··•· '
So survival looks unllkely
for a recently launched Turklsh envtronmentalist'
·
magazine. It's called Green

,e young Preston ' ':'
ly regarded by his .
ı "playboy, sociallte
- according to Ron
excellent book, :
lorgan - the 1mage

Valiliği tarafından adının eski Bi za n s'ı a nım satıyor olötürü Ko s tantıniy ye Haberler gazetesi' nin kapatılması konusu u lu s l araras ı basının ilgisini çek mi ş ve Financial Tiriıe s gazetesi tarih
profesörü İlber Orta y lı 'nın Mülkiyeliler Birli ğ i dergisine konuyc/- ili ş kin
yazd ı ğı yazıyı referans alarak haberleri sansür baş lığı ile vermiştir. Daha sonra gazeten in sahibi Cüneyt A yra l 'ı İn giltere'den telefonla arayan
Ff muhabiri, sansürün çok tat s ız bir gelişme o l duğunu ve gelişmeleri
takip etmek istediklerini bildirmi ş tir. ~
m as ından

Byzantiwn.

Cumhuriyet
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Abdul Hamid'in toparladığı eş,iz hazıneler Yıldız muzesınde muhafaza edilmektedir. \l u,edeu,erinde olan muce,herler ve kıymetli e;yalar '-"
J
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• 5.2.1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin sayfa 18
sütun 2'de "İstanbul Valiliği Konstantiniyye adına karşı
Fatih'ten daha amansız-Urun Konstantin'e" başlıklı
habere konu olan yazı, İçişleri Bakanlığımızın
27.11 .1989 tarih ve 314884 sayılı ve "Konstantiniyye
isminin, milli birlik ve bütünlüğümüzü zamanla menfi
olarak etkileyece{ji'' kanaatın ı bildiren ve Valiliğimizce
gazete sahibine tebliğ edilef1 yazıdır. Durum bu
safhada iken, gazete sahibi lbrahim Ayral , 26 Ekim
1990 günü Valiliğim i ze dilekçe ile müracaatla
Konstantiniyye gazetesinirı " Proklus Reklam ve
Yayıncılık Ltd . Şti " tarafından satın alındığını
bildirmiştir. Ancak gazeteyi alan şirket kanuni süre
içinde beyanname ile bildirimde bulunmadığından ,
5680 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğ ince, Jstanbul
Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25.12.1990 gün ve 1990m
Müt. sayıl ı kararı ile yayını durdurulmuştur.
ERDOGAN İZCi/Vall Yardımcısı
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kı hazınc odalarında şımdi değerleri milyonların

Gazete 16 yıl önce burada kuruldu. 51 yıl sonra yine burada.

smaclı:a

m the US East cout.

Abdul Hamıd'ın en sevgili e,ire,i olan çeri.es !\1akbule'nin odası da çok dcbdebelivdi . Ancak
bu odadan bır resim sunamıyoruz. Tutukluluğu esnasınca de Abdul Hanıid'in yanından ~yrılmayan
bu kızıl saçlı ve etine dolgur, guzellik harikası, şimdı kendisı için ayrılın, olan öıel pa, yonda oturuyordu ve haremağaları, odalıkları ve guvenihr hizmetçileriyle beraber hakiki bir ,aray hayatı yajı·
yordu. l\ lal.bııle'nın çol. musikişinası olduğu söylcnmektedır, Ama derhal belirtelim ki, haremden
haddinden fazla acemı piyano patırtıları duyulmaktaydı.

(Oe, amı \ irmidörtıe )

sheet·- because the name

0BSEJ1·VER
.,.

maktadır ,\ ynaların br)ılıl.lı konulınu) olma,ı

Censored
• What's 1n a name? Too
much, 1n the Istanbul police's
view. They have ordered Turklsh hlstorlan Ilber Qırtayll to
change the title of Kostantinniye - a local-hlstory new-

• As a woman reversed her
towbar-equipped Volvo gingerly towards the one vacant
parklng space, a young man
whizzed his GTi straight lnto
the openlng, got out, and as
he stalked past her window,
smirked: "That's what you can
do when you're a good drlver."
Whereupon she accelerated
backwards hard lnto his car,
and replled: "That's what you
can do when you have money."

Cum hu riyet

gaze ı esi'nin

20.02. 199 1 günlü

Gcçıı ğimiz ay. İsıaııhııl
Va liliği 'Koswııı İııiyy<'
ç iıı kapaıma

Aziz l s ı anbu l veya İ s larnbo l
de rne k va rk en. Fa tih S ultan
Han H azre tle rinin kemiklerini inim inim s ı z la yacağ ını

Çok h ak lıl ar çoook! Dü şü n e 
bi li yor mus unu z, adamın b iri
kalk ıp ' K os ıantini yye Haberle ri'diye bir de rg i ç ıkarı yo r .. .
U tanmadan s ıkılm adan. biı
g ü ze l bunu yay ırnl ı yo r! ..
Sonra da büyük bir cesaretle
piyasaya sürü yor!

di yor. Yok Bi za ns 1
Sayın C üneyt Ayral, burası
Türkiye. Tamam, o lur böy le
vakalar ama Türk pol is i, vilayeti ya kalar ! Nitekim siz
de ya kal a nmı şs ını z Sayın
Ayral. B a kın ne diyor ilin e n
büyük rnülki amirliği:" imtiy a z Sahip li ğ ini yapmakta o l-

/faherleri' adlı d('l'}ii
/..aran ııcı-miş ·
tir. kcııdileriııi kııılar \'l'
haşarılar dileri: ..

Cumhuriyet
ABDULKÖŞK

10

kadınca

F.T.

sayfasında

ya-

1) Va lili ğ in 10.0 1. 199 1 gün ve 2645 sayılı yazısı gaze ı emize, Eti ler karakolu polis me murlarınca 20.01.1991 tari hi nde t eb li ğ edilmiş ti r.
2) 26. 12. 1990 günü basın savcılığı me mu rlarınca tebliğ edilen l sı. 2 nci
Asi. Ceza Ma hkemesi kararı ya lnı zca, usul şartının eksik yeri ne geıiri ldi ğin
den söz eımekte ve "Kosıanııni yye Haberle ri " ad ı hakkında herhangi bir hüküm içermemektedir. Ancak gazeıemi z yö netimi usul şart ı eksiklik lerini
t a mamlayıp yay ına geçeceği sırada, bu kez de " K osıanııni yye Haberleri" adına
yasak lama gelmi ş ve yayınımı z ikinci kere 'durdurulmuştur.
Valili ğin kendi açıklamasından (Ja an la ş ıl acağı uzerc; " K osıa nııni yye"
adından ö ıürü ınahkcm ede n karar alınamayacağı a nl aşı lın ca , usul yönunden
bas kı kurma yö ntemi benimsenmiştir.

"KOSTANTİNİYYE'DEN BİZİM ŞEHİR'E ...

Artık "Kostantiniyye Haberleri' dergisi yok. Derginin yeni adı "Bizim Şehir" ...

15.

makıa, ça rpıım akıad ır .

BİR YASAK •••

İJ tanbııl t.ıninöııü Kazası Mahmwpaşa Mahalle.ıi gayriııı eııkııl harita\'/, Topograf J. Pervitic, Temmuz 1940

sayısının

yıml anan Va li Yardımcısı Erdoğan izci imzalı açıklama , gerçel.leri yansııma

düşünmeden

Kosıantinniye

du ğ unu z 'KOSTA TİN İ 
YE HABERLERİ " isimli ga-

ze tenin ad ının . eski Bi za ns,
hatırlat acak şe ki l de bir isim
o larak kullanılmasının 5680
say ılı Basın Kanun u'nun 9 / 3
ncü maddesine muhalefeııe
bulundu ğ unun ve bu isim le
basın ve yay ımının mümkün
o lam ayacağından. t arafını z

dan ver il en beyannamenin
valiliğilince ve rilm em i ş say ıldı ğ ı huzurunu t e bli ğe n ri ca ede rim ." Sonuç .. burası
Türkiye. İ ı a nbul as la Kosıanıini yye o lm am ı ş tır, İ s tan 

bul hep Türk o lmu ş tur . ta rihi
lütfe n çarp ıım ay ın ız!

.--------------B=---i_ziE:Ş.~_H_ı_·_____________
R
_
mirasının reddinin resmi kültür politikamız olduğu anlamını taşıyor. Biz, Cumhuriyet
olarak, Osmanlı ·ya oranla Batı uygarlığına
sözde daha yakın bir konuma geçmek iddiası
veya özentisinde olduğumuz halde, gerçekte

tür

rE ARRED~ENTO-DEKORASYON,
iN 91 YILLIGINDA
Uluslararası görsel iletişim dergisi GRAFHIS ' in91Ta sarım Yıllığı GRAPHIS DESIGN
91 , 1990 yılında dünyanın dörtbir yanından
seçilmiş en başarılı tasarım çalışmalarından
bir derleme sunuyor. Yıllığın , yayınlara ayrı

lan bölümünde (s.171) Arredamento-Dekorasyon'un Bülent Erkmen tarafından tasarlanmış iki kapağı da yeralıyor.

İNŞAAT VE DEKORASYON '91

komplekse kapılma
FUARI.
yan, tam tersine onu hazmeden ve kendi
Kervansaray Termal Otel,
sentezine katan Osmanlı kültür tavrı ile buBursa. 1 • 5 Mayıs
günkü ulusal kültür politikamız arasındaki
Kapsamı : inşaat malzemeleri, Yapı elemanayrımı nasıl görüyorsunuz?
ları , Mutfak, Banyo, Tesısat , Elektroteknik,
~HMET OKTAY (Şair - Yazar - Gazeteci)
Dekorasyon malzemeleri.
lstanbul Valiliği'nin Kostantıniyye Haberleri
Başvuru için adres:Düzenleyen kurum NARdergisini yasaklamasının kültürel , tarihsel ve
TUR seyahat acentası.
yasal gerekçelerini, yeni bir yüzyıla girmeye
Kongre Ofisi : Altıparmak Cad. 82/1 Bursa
hazırlandığımız bir zaman diliminçie anlama16050 Tel · (24) 209045; Fax: (24) 209046
nın olanağı yoktur.
Merkez Ofis: Çekirge Cad. 41 Bursa 16050. Bizans 'la içiçe yaşamayı başarmış Osman!el (24 )200016/5 Hat: Fax: (24) 213207
lı nın göstermek gereği duymadığı bir hassalstanbul Ofisi : Aydede Cad. Ay Han Kat:4
siyet göstermek, bir isim dolayısıyla ulusal
No 9 Taksim Tel: (1) 150 89 80 - 153 07 60: · gururun incineceği duygusuna kapılmak , olFax (1) 1555442
•
sa olsa i şgüzarlıktır .
ANAP iktidarının Kültür Bakanı ' nın d~mokratikleşmeden yana demeçler verdiğini , dü11
3 yasaklarına karşı çıktığını bile anımsa
HABERLERİ
may.ın bir görevlinin artık tarihe malolmuş
GA.ZETESİ'NİN
bir uygarlıktan ürkmesi tuhaf. Bizans 'la, Yunanistan 'da bir kısım kimselerin benimsediği
açık olan megalo-idea arasında bağlantı kurÜ.ZERİNE
madan kaynaklanan bir politik/ideolojik güdülenme mevcutsa bu yasaklamanın ardın
K ostantın ı yye Haberleri Gazetesi nin yay ı n
da, hiç kuşkusuz bu da kınanması gereken bir
lanmas ı, lstanbul Vali l iğince adının eski Bı
davranıştır.
zans ı anımsattığı gerekçesiyle 1O Ocak
Bizans da Osmanlılık gibi tarihin malıdır artık
1991 de y asak l and ı. Dergimiz aşağıdaki
ve kültür adamlarının ilgisini de çekmeye
soruları konuyla ilg i lı gördüğü bazı sanat, düherzaman devam edecektir. Kültürler bumeşünce ve kültur ınsanlarına yöneltti ; işte sorang gibidir, birgün ansızın gelip çarparlar
rular ve verılen cevaplar:
METE TUNÇAY (Tarihçi - ''Tarih ve Toplum"
1) Kostantıniyye adının yasaklanması BiDergisi Yayın Yönetmeni)
zans kültür mirasının reddinin de resmi külKostantıniy ıe adının yasaklanması Bizans kultür politikamız olduğu anlamını taşıyor mu'i
2) Bizans

karşısında

"KOSTANTINIYYE

YASAKLANMASI

milliyetçilik açısından, hatta İslamcılık açı
sından daha bağnaz bir tutuma girdik. "Sentezine katan· demek abartma olur; çünkü Osmanlı, yer yer o mirası sentezine kattı , yer yer
de o mirasla yanyana oldu. Konstantıniyye
adını, hiçbir komplekse kapılmadan , son güne kadar paralarında kullandı Osmanl ı. İstan
bul, Kostantıniyye ' den daha az Yunanca değildir .

Universitelerimizde Bizantinistik, Sanat Tarihi'nin bir parçası olarak okutulurken Sinoloji,
Sümeroloji , Japonoloji, Hindoloji ayrı bölümler halindedir. Bizans Yunancası Ortaçağ
Yunancası ' dır ; bugünkü Yunanca'dan da, eski Yunanca'dan da çok farklıdır. Biz, Osmanlı ' nın olduğu kadar Bizans ' ın da mirasçısıyız .
Bu mirası reddetmek, Batı uygarlığı ölçütleriyle çok ilkel bir tutumdur. Yasaklamayı bir
raslantı olarak görmüyorum. Bu, CHP dahil,
gelm iş geçmiş Cumhuriyet hükümetlerinin
tümünün köklü tavrının bir sonucudur
~fjfE BATUR ( İTÜ M i marlı k Ta ri hi Öğ retim
Uyes i)
"Roma imparatoru Konstantinus 'un imar
edip başkenti yaptığı eski Byzantion (MS .
324) bu tarihten itibaren Konstantinopolis
olarak tanındı. Araplar tarafından da Kostantıniyye olarak değiştirilip kullanıldı. Fetihten
sonra bir süre tek "y" ile, daha sonraları ise iki
"y" ile yazıldı ve sikkelerde 'Duribe fi Kostantı
niyye· biçiminde basıldı. Aynı yazımla postada da kullanıldı. 1908 inkılabından sonra, diğer pekçok adıyla birlikte Kostantıniyye de
terkedildi ve yalnızca İstanbul kullanılmaya
başlandı. " (Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü , MEB yayını , Cilt il. , s.297)
Bu küçük ansiklopedik bilgi bile, Kostantıniy
ye sözcüğünün Bizans 'tan çok Osmanlı dönemine gönderme yaptığını belirtmektedir.
Derginin adını bahane eden bir artniyet yoksa, acınacak bir bilgisizlik var bu gerekçede.
Bu kültür korkusu , bence biraz fazla güçsüzlük kokuyor. Ama yine de, Araplar'a lskenderiye nin adını değiştirmelerini , kentlerini Makedon krallarının anılarından kurtarmalarını
titreY.iP kendilerine gelmelerini" önermeliyiz:
MUHiBBE DARGA (Hititolog - Arkeolog)
Bu tür sansürlere katiyen katılmıyorum . Kostantıniyye de çıkar , başka şey de. Gazete,
eğer onu izleyen yoksa, kendiliğinden yokolur zaten . Takdiri halka bırakmak lazım . XX .
yüzyılda böyle bir gazete kapatma gerekçesi
olamaz. En azından tarihten ders almalıyız ;
Fatih Sultan Mehmet ten ders almalıyız , onun geniş açılı hoşgörüsüne sahip olmalıyız .
Osmanlılar bir avuç gelmişler, almışlar istanbul'u , dınlerinı empoze etmemişler Bizans
halkına , halkı serbest bırakmışlar . Böyle bir
kultür polıtıka s ı olama1 P r ehıstorık dönemden günümüzı, kadar An adolu dakı bulun
külturlerın bekçısı değıl. mırasçısıyı z bi z ve
bu mırasa s ahıp çıkmalıyı z.

Attila İlhan
doğru mu
söylüyor?
Cüneyt Ayral
ve
Kerim Fersan
Eğer olay doğrudan doğruya bizim
katılımımı zla cereyan etmiş olmasaydı, o
zaman Aıtila llhan'ın doğru söy lemediği
ne ihtimal bile vermezdik: Gerek yıllardır
tanıdığımız ki şiliğinden ötürü, gerekse ulusal yazınımızdaki konumundan ötürü. Eğer

M .A. Eren Zaman gazetesi'nin 10.3 . 1991
günlü nüsha sındaki haberini çarpıtmadan
ve doğrudan doğruya A. llhan'ın sözlerine dayanarak yazmış ise, o zaman Attila
ilhan doğru y u söylemiyor. Çünkü:
1) Aııila ilhan ile Harbiye'deki Divan Oteli'nin cafe'sinde ya pmış olduğumuz söyl eşini n kasetinde kendisinin sesi
çözü lemez bir biçimde dı ş sesler ile karı şm ıştır .

2) Bu kase ti çeşitli teknik yöntemler ile
çözmeye çalıştıysak da beceremedik. Bir

~

! __..

'"i

-

çözemediğimiz

söyleşide,

anlaıııklarını yazmasını

önerdik.
3) Ardından Attila llhan'ın bize her zaman
gösteregeldiği dostluğa dayanarak kendisine telefon eııik ve haberden haberdar ettik. Çok işi olduğu için
yazamayacağını, ancak boş bir zamanda yeniden konu şabileceğimizi söyledi .
Gazetemizin her görüşe açık bir platform olduğunu gerek manifestomuzda, gerekse daha onraki yazılarımazda sık sık
duyurduk . Bizler karşıt görüşlerden çel.inmeyecek kadar demokrat, tartışmalardan
kaçmayacak kadar uygar ve bilmediğimi
zi öğretene saygı duyacak kadar da aydın
in sanları z .

öylemek isıediğimizi büyük harner
ile yenilemek isteriz. ATTiLA ILHAN'IN
ZAMAN GAZETESİ ' DE SÖYLEDiK LERi DOCRU DECILDIR , ECER O
SÖYLEMEDIY E TEKZİP ETMESi GEREKI R , YOKSA GÜVENILIRLICINI
VE A YGI LICI I YiTiRiR.
OT : 1950'1i yıllarda Ertha Kiıt'e
söyleıileıı
şarkı
" l stanbul
ıı oı
Kostantıııiyye" değil "lstanbu l not Consıaııtinople .. dur . Bilgi için söylüyoruz ve
Zaman gaıeıesi'ndeki A. ilhan deyi şini dü zeltiyoruı.

'--" l
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"CONSTANTINOPOLIS" gazetesi gazetemize ''Geçmiş olsun" dedi.
politikacıların bu konuyu istismar etmesinden çekindiklerini açıkladı. Yunanlı gazeteci, "as lında
Atina'da yayımlanmakta olan haftalık "Constantinopotis gazetesi'nin sahibi ve Genel Yayın
Türk ve Yunan halkları dosııurlar ve hiç bir so runları da yoktur. Devletler arasındaki çıkar
Mudurü Vasiliyadis Mihail gazetemizi bizzat ziyaret ederek, valilikçe adımıza koyulan
ilişkilerine dayandırılan bu sorumsuz dü ş manlık, iki ülke halkını da rahaı s ız etmektedir"
yasaklamayı kınadı ve "geçmiş olsun" dedi. Sorunu, çoğunlukla Atina'da yaşamakta olan
diyerek gazetemi zi n yay ın yaşa mına gerçek adıyla de vam ını diledi.
İstanbul'lu Yunanlıların okuduğu, gazetelerinde konu edebileceklerini, ancak Yunanlı
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AnlK SİYAS İ GAZETE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
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Hulki Aktunç

3 MAYIS 1991
şiddetinde

Istanbul' da 4.6

15 Yıl Sonra...
Bir Tren ...

*

Ocak 1990 - Kostantıniyye Haber leri Gazetesi, "İstanbul'da
o lacak mı ?" maıışeıi ile o lab ilecekler hakkında uyarıda
bulundu.

ıcl,elc

Aynı say ıda, orta say fada lstanbul'un deprem haritası

verildi ve Prof. A .

lşıkara

"deprem öncesi

çalışmaları

yoğunlaştırılmalıdır" uyarısında

bulundu .

@le yandan Balamh- Üçer, Mustafa Erdik ve Ahmet lşıkara'nın
"Marmara Bölgesinin sismik tehlikesi" başlıklı araştırması
yayımlandı.

*

,,

deprem oldu.

12 Şubat l991 'de, yay; nımı zda n 13 ay son ra, lstanbul 4.8
bir depremle sa llandı.

şiddetinde

*

Mart 1991 , Bi,im Şehir Haberleri depreme dayanıklı binalar
konusunda yeni bir uyarıda bulundu.

*

3 Mart 1991, bu kere lstanbul'u sa lla yan deprem 4 .6
Konuyla ilgili olarak Cum huri yet Gazetesi'nin 4
Mart'ta yapmış o lduğu yayı nı, basının kaçınılmaz görevinin
gereği olarak d eğer l endiri yoruz ve ulusal basınımızın deprem
konusunu günde me getirmesini ö neri yo ru z.
ş iddetind e.

'.Si

oğul, Uluğ, ilkokula
hiç boşlanmamışıı. Sı
kıştırırdık. ''Pe,i, sevdiğin hiç bir
şey yok mu o,ıılda evladını?" ... Biraz du ş ıııınıu ş, •·okuldan eve dönıı 
şu seviyorum," demişti . Buyurunu,.
O yaşta Uluğ , Yahya Kemal ' i nereden bilsin? Ünludür ya, üstadın bir
,oruya yanıtı. .. - An,ara'nın en
çok nesini se, iyorsunuz? - lstan bul'a dönüşünü!

izim büyük

başlama,ıaıı

Yahya Kenıal ' in Cumhuriyetle ilişkiıini
gibi, şe hirden , ba şşe hirdeıı ne anladı
ğını da belirtir. isıer beğenin, isıcr beğenmeyin, Yah )a Kemal ' in yanıtının içten olduğunu da ıe s linı
cdersini,. Geçen zaman. lstanbul'u Aııkaralaştırmaı.. ,
An,ara'yı da l stanbulla ş tırnıak yolunda birçok çabaya tanı, olmuştur. Yinede , lsta nbul'u ' 'dükalık", AnBu

yanıt,

oı ıaya ,oy duğu

" lonca·' diye anan

T REN

röportaj daha istemek ay ıp o l acaktı:
Çünkü konuşmamızda "bedavac ı gençler işi böyle röportajlar ile hal
ediyorlar" gibisinden bir de söz söylemişti. Maalesef para veremediğimiz için
başka bir yol denedik; gazetemizin Kas ım 1990 sayısında bir haber yayımla
yıp

İstanbul'u Bul Bana

kara'yı

.
~ --'$;

._____________B_ı_·z_iEl~_H_i_R____________;____

aydınlar

var.

AFASI...

1963 ile 1966 arasında i sıanbu l - Erzincan - lsıaıı
bul )Ol ııııu trenle defalarca kaı etmiştim. isı aiıbul ~·oı:ul.ları. ı , mit geçilip ra) lar denizden kopunca derin hı,
huıııe kapılırlardı. Sapanca golu, engın bir su iıleni
mini bir sure ,erir, o da bitiverir. l s t aııbu l' a dönerken ,
yi ne SapaıTca. ,oca denizin bir habercisi olarak sevinç
ya ratır; ,e 1,mit körfezi göründüğünde, tren sevinç çığ
lıklarıyla dolardı. O yıllarda tren , rötarıyla, konforsu,luğuyla, pis kol.usuyla, Evden Uzaklaşma'nın ıatsı z
başlangıcıydı. Yine de, eve dönüşün coş ,usu, ıreniıı sevimsizliğini unuttururdu .
Son olarak l977 ' de binmişim trene. Edip Cansever, Selim İleri ve ben, Ankara ' dan dönuyoru z. (O yı
lın şiir, roman ve hikayedeki TDK ödtllleri için gitmiş
tik.) Edip Ağabey hemen restorana yollanıyor; biz de
ardından. Restoranda şarap ve bira var, rakı yasak.
Edip Ağabey öfl<eleniyor. Çantasındaki "ufak"taıı içip
içemeyeceğini soruyor garsona. Hayır, yasak. Bizim masada bir yabancı var; Edip ile hemen ahbap oluyorlar.
Adam, Çamlıca Askeri Hastanesinde sağ lık memuru
imiş. Od, rakıcı. Dertleşiyorlar; birbirlerini ziyaret etmeye karar veriyorlar, bir yandan gizli gizli rakı içerken .
"Tanı Edip'lik kişi," diye geçiriyorum içimden :
Bir sağlı, memuru, eski vadide oturuyor
Elini hep alnındaki huzünlere vuruyor
Bir sağlık me muru ne azalıp ne artan
Giıli giıli alı.ol içmekten başka şey değil
( ... )
Bizim Uluğ universite öğrenimini Aııkara'da göruyor. ilk sıralar, bunaldı biraz. lstanbul'dan ilk ayrı
lı ş ı ydı. Evi çok çok özlüyordu. "lstanbul'a dönüş"tl
çok ço, seviyordu. Gene okuldan döııuşu ,evmiş oluyordu böylece. Uluğ, Fatih Ek,pre,ini keşfedince bi ra, rahatladı.

Geçenlerde i\nkara ' da bir i\im var; Fatih ' i ben de
bir göreyim eledim. Gtinuıı moda deyimiyle, "hayreı
ler mütemadiyen!" ... Şık ve kibar hosıc,lcr, i , iııi bi len garsonlar, gu,elce bir ikram, her ıurlu yiyece k ve
içeceğin bulunduğu re,toraıı, rahaı mı rahat koltuklar .
bir vagonda da ~ulaklı~lı nıuıi~ ve video yayını. . .
Ankara 'ya gidiş, guıel,
lstanbul'a döııuş. guıel.
Acaba l stanbulluların ıaş ra-fobi,i, bira, da ula , ıın
araçlarının eski perişanlığından gelmiyor mu '/ diye du -

Ycpyeni. gözalıcı bir siluet ve konfor.

''Bugünün

Saraylısı''

Yerden yüksekliği ideal. Yarış tipi;
1834 cm 3, 16 supap. 130 ps,
kafadan çift eksantrik milli motor.
B ilgisayarlı ya kıt enjeksiyon sistemi.
Elektrikli cam ve aynalar,
air condition, h atalı direksi)·on,
otomatik anten, merkezi kilitleme.
radyo/kasetçalar. .. Full aksesuar.

HONDA

lnTEGRA

\uııuyorum.

Şimdi Fatih var ve tren "ıfa-, ,ala.
TCDD'yi kuılanıak gerek. l ıı,ana layı~ olanı ,ıı 
nan kuruluşu kutlamak ,orunda kalmak da yine biıım
u lkeye öıgü ama. olsun.

Ş EIIIR

VEZNi. ..

ilgin<; bir şehir vcıııi orıaya ı;ı,ıı. Avher yerde a\gari alı')vcri') ola ·
naklarının ben,crlcrini onereıı, eğlenceyi, yeme iı;nıeyi.
ulaş ı mı bırbiriııe yakla\ık u,luplarda ,ıınaıı biı ıehir vcı
ııi . 1960'1arda bile, Tur~iyc "kocaman ve hır ıck hu
yük piyasa" değildir; ~uçul. şehirlerin ~ılı;ük dunyaları .
bira, da, ayrı ayrı piya,acıklar olııııuı malarından geliyordu . Şimdi, koca ulkcyi günden gune daha da kap layan o "bir tek ve ulke boyuıuııda piyasa", olumlu
ve olumsut yönleriyle egemen . Olumlu ybnl ur,iyc in sanının daha iyi yaşama öılcınine den, düşen gelııme 
lcr içermesi. Olunı,u, yön, şairin "hep aynı \ey aynı
ayn ı aynı" dediği gibi. ulkc boyu piyasanın şclıırlcri ki Son

rupa

yıllarda

kcnılcrinc öıcncn,

ş il iksiılcştirme,i .

~

( De v amı
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,~Istanbul'un kedileri rütbesizdir
FİLİZ AYRAL ELMAN

Ama

bazılarının Paşa o l d u k l arı

halle rinde n b e llidir . Bakar

mısını z ş una?

~ - - - - - - -B_I_ZI~R~~-"-IR_ _ _ _ _ _ __

..

İstanbul Büyükşehir Belediye· Başkanı ·

,,

.

SO ZEN: "Hemşehrilik bilinci
vermek belediyenin de görevidir".
KOSTANTINİYYE HABER MERKEZİ

•

d e atılacağını "müjdeledi". Hükümetin yardım etmemesi ne stanbul'a 33 Anadolu şe hrinden süren göçü n dur Kos tanlıniyy e Haberleri gazetesi'nin adına Valilikçe koyu durulamadığını , bu nedenle de lstanbul'un so run lan sa nsürü eleştiren Sözen: "Sözcüklerin a rkas ına saklanarak
deniyle, tümüyle kendi olana klarının yardı mı ile başlatılacak
larının hiç bitmeyeceğini söy leye n Dr. N . Sözen,
tarihi dü şma nlıkları kı ş kırtmanın bir anlamı yoktur, bugün
o lan l stıranca dağları sula rının Terkos'a pompalanma işi ihabugü n çekilen sıkıntının " kente uyumsuzluk" olduAvusturya Devleti , Türklerin Viyana 'yı ku şa llığı günü törenlesinin STFA firmasınca kazanıldığını söyledi.
ğunu belirterek , göçle gelenin eğitilmesi ve kente alışlerle anıyor, dostluk ve sevginin yayılmasına çalışıyor; dün " Kı zıl
ıırılması , kentle uyumunun sağlanması gereği
Maskot" dediğimi z adamlar , yani Ru sya, bugün Türkiye ekoSözen, ta nkerl e su taşıma, kuyudan su kullanma, deniz sunomisinin kurtarı cı sı diye görülüyor. Yü zlerce ki ş ilik heyetler yunun rezervlere karıştırılması v.b. gibi sistem lerin ilk ke z yöüzerinde durarak, sivil toplumsal örgütlere, yerel yönetimlere ve devlete bu konuda ödevler düştüğünü
le C umhurba ş kanımı z Scvyetlere gidiyor, onun için Valili ğ in
netimleri zama nınd a uygulamaya koyulduğunu söyledikten
söylerken: "Bu göç, bu hı zl a d eva m eni ği sü rece İ sbu yaklaşımı çağdı ş ıdır " dedi .
sonra, İ s t a nbul 'da 3 milyon kişinin hep susuz kalacağını açık·ıanbul'un so runl a rı hi ç bitmez, çarp ık bir kent kaNurettin Sözen, bir gazete nin, adını dilediği gibi seçebile!adı. Şehrin 5 milyon kişiye yeten bir şehir olduğunu, yeni yerrakte ri hep sü rece ktir " dedi.
ceğini belirterek; "bir gazetenin adını tehlikeli saymayı çağdışı
leşim alanlarına su götürürken, öte tarafta yeni bir yerleşim
Gazetemizi m aka mında kabul ede n İ stanbul belediye başve fanatik düşüncenin ürünü olarak görüyo rum , katılmıyorum"
alanının o lu ştuğunu söyleyerek "buna yetişmek imkansız, herkanı, ya klaş ık elli dakika süren söy l eş i s ıras ınd a tüm soru l arıdedi.
gün 100 kilometre boru döşüyor , eskisini yeni li yoruz, bu hızla
mı zı açık yü reklilikle ya nıtladı ve gazetemi zin kendi si ile ilgili
•
,
bu işi yapan baş k a şehir de yok " dedi. Kısıtlamaların ve dönüeleştirilerine de açıklamalar getirdi: Örneğin pet şişelerin çocuk ''ISTANBUL'UN, FED ERAL BiR
şümlü dağıtım sisteminin sürdürüleceğini söyleyen Sözen, lslara topl at ılm as ı ko nusundaki e l eşt irimi zi haklı bulan Sözen ,
YAPIN IN PARÇASI HALI' NE
çalışmanın
bir
kamu
bilinci
o
lu
şturm
a
ça
lı
ş
mas
ı
olduğunu,
tanbul'un artık susuz kalmayacağımda söyledi. İstanbul'da artan
0
ancak kirletenin temizlemesi ilkesinin doğru olduğunu söyleyeGETİRİ LM ES İ NE KES İ NKES
nüfusun .paylaşımın etkilediğini ve neden metropol vergisi uyrek, pel şişe l ere depozito getiri lmesi çalışma l a rının sü rdü ğünü
gulamasının getiri lm ediğini sorduğumuz zaman Sözen, insanaçıkladı '. ayrıca yakında piyasaya ve ril ecek o la n HALK SUYU' KARŞI Y IM " .
!arın diledikleri yerde yaşama özgürlüklerinin vergi ye da polisiye
nun CAM ŞİŞEDE sunulacağını ve özendirme yoluna gidi lecelstanbul'un yönetim sorunla rı olduğu gerekçesi ile tartışıl yöntemlerle ön lenmesine karşı olduğunu açıklayarak, uygulağini sözleri ne ekl edi. Bu proje ile, aynı ekme k üretiminde olduğu
makta o lan, bölümlenerek yönetilmesi çözümünü n bi r bilgisizmakta olduk ları bedava süt ve bedava ekmek programının da
g ibi, re kabet ortam ında fiyat belirleyici rol oynayarak d enge
lik ve külıürsü,lük ürünü o ldu ğunu ,av unan Nureııin Sö,c n.
nüfus akı ş ını etkilemeyeceğini, çünkü köyde sabahları yeni sahususu o lm ayı amaçladı kl arını aç ıkl adı.
•
ğılmı ş sütün her evde bulunduğu ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - -- - - - - - ,
nu söyledi . Göçün kademeli olaÜç imparatorluk yaşamı ş
rak
de anlatan Dr.
olan ve derin bir kü ltür - sanat mi N. Sözen İ s ıanbul'a en ço k Kars
rasını korumakla görevlendirilmi ş
'tan
göç
olduğunun
belirve
Siva
s
İ stanbul in sanının, bu görevi bir
dahil olmak üze re dünyada ilk kez bir bele... Belediye Başkan ı olduğumuzda karşı
lendiğini belirtti. Göçün an cak
"insan lık hizmeti" olara k gö rmesi
kaynakta durdurulabileceği , yo ge r ek ti ğini vu rgu layan Sözen :
diye baraj yaptı. Bir rekor olarak değerlen
la ş tığımız sorunlardan ilki su sorunu idi. Sulundaki kabul görmü ş görü ş ünü
"Belediye'nin içinde bulunduğu
dirilmesi
gereken
bu
yapımın
yanısıra
yun neden yetmediğine bakıldığında; kent
açıkla y an Sözen , "bugün dü ş ma 
maddi sıkıntı l ar herkesce biliniyor,
na ekmek, su gö nderili yo r, bi zim
geleceğe yönelik su projelerini de ha zı rladık.
nüfu s unun büyüyüp kaynakların yetmediği
y apılan i şçi zamların ı ilçe beledi fakir halka süt ve ekmek vermeyelerinin bütçelerinden karşılan 
Sazlıdere ve İsaköy baraj projeleri eğer seç inin yanısıra mevc ut suyun kayıplar yüzünmi z el eştiril e me z" dedi .
mas ı o l anaksı z , çalı ş ıyoruz, on lara
kazansa
_
idik
hemen
devre
ye
girecekti.
mi
den
evlere
ula
ş
tırılamadığı
görüldü.
104
a z da olsa yardımda bulunacağı z,

DALAN DEMi•ŞTI• Ki• ••.

bu durumda bizim korumaya ödenek ayırmamı z zorla ş ı yor. Önce1i k le altyapıy ı çözüm lem e k
zo rundayız . Bu nedenle Pari s' ı e
iken UNESCO genel yönetmeni ne sorunu aktardım ve y ardım
çağrıs ında bulundum , lstanbul ' un
2500 y ılı aş kın y a ş ayan tarihi , tüm
in s anl: ğ ı ilgilendirir" dedi.

yıldır İ s tanbul ' un günlük su hakkı mevcut

barajlardan gelen I milyon metreküp iken
bu miktarı iki baraj daha yaparak be~ yılda
1, 7 milyon metreküpe çıkardık. Gödesi d e

u bir İstanbul kedisidir. Şeh
rine uygun kedi böyle olur
işte: Keyif yapmayı bildiği
gibi cenk etmeyi de bilir. Ne
depremden korkar ne de geceden, köpeklerden hiç ...
Köpekler ondan korksun. O
havlamaz, hiç gürültü etmeden, tüyleri dimdik, dişleri
ni gösterir ve çat! Gözüne
şimşek gibi inen tırnağın acısıyla köpek ya
kaçar ya da daha çok deliye döner, işte o
anda zaten bizimki öbür sokağa dönmüş
tür bile. Hepsi güneşte keyfetmeyi pek sever, kim sevmez ki.
Arkadaşım Gündüz ile (Kayra) soğuk
bir kış günü Boğazkesen'den yukarıya Galatasaray'a doğru yürürken rastladık bu
zat'a. Bütün kurumuyla bize baktı, biz de
hayran hayran ona ... İ stanbu l 'a kış ortas ında bahşedilen o güzel güneşi vücuduna
emdi re emdi re keyif yapıyordu. Biz onun la
biraz daha ilgilensek belki de rahatsız olacaktı. İkinci kez deklanşöre basmadan yokuş yukarı yolumu za devam ettik. Sokağ ın
çocukları "bizi çekin abi, kediyi ni ye çekiyorsunuz?" diyerekten çıkıştı l ar. Bir bakıma haklı idiler tabii.
O yokuşun biraz altında Tomtom
Kaptan Sokak'ta doğdum ben. İtalyan Sefa reti'nin bulunduğu sokak. Ç ıkm az gib i

görünen bu so kak, yokuşun üst kısmından
dar , paket taşlı ve enfes bir lo ş lukla Tünel'e bağlanır. Orası hep biraz eser. Ve hep
sess izdir. Araba gürültüleri uzaktan uzağa duyulur. Oturduğumuz binanın ismi
Gard Malat idi. Savaş zamanında Fransız- .
!ar tarafından hastane olarak kullanılmı ş
derler. Şimdi Ziraat'in deposu imi ş. Her
daire dokuz odalı idi, hepsinin bir arka kapısı vard ı. Sokağa bakan odalar hariç, arka oda lar az gü n ı ş ığı alırdı. Çocukluk
oyunla rımı z zaman zaman bizi korkuturdu o evde.
Anneannemin yedi kedi si vardı. delirbu aile demeyin sa kın . Kedi seve nl er
an lar bunu. Bi z torunları onun başına hep
dert aça rdık. Mahallede ne kadar kör-topal
kedi varsa ona getir irdik . Ço k söy lenir ve
bir dahaki sefere hi çbir hayva nı o eve kabul et m eyeceği ni söy lerdi. O "sefer" hiç
ge lm edi. Bi z hep getirdik, o'da hep baktı. .. Anneannemin en sev di ğ i üçlü sünün
ad ları Aman - Yaman - Duman idi . Kapı 
c ımız Mehmet Efendi bu kedilere çok bozul ur ama anneanneme sa ygısından
pek bir şey diyemezdi. Onlar hep yaramaz,
hep haşarı ve hep güzeldiler. Anneannemin
bu sevgisin i daha çok Rum kom ş uları paylaşt ı. Onlar da bu sevg iyi bilirler. Hayva nları ha s t a landı ğ ında birbirlerine gelir
g ider , birbirlerinden çare araştırırlardı.
miş

PİSİPAŞA

Akşamüzeri

Rum gazetecimiz geniş askı
gazetelerini asar, o enerjik yürüyüşü
ne enerjik sesini de katarak "Apoyevmatini" diye bağırarak gazetelerini dörde katlayıp kapı altlarından elvere dağıttıktan
tam iki saat sonra bizim sokağa çıkma iznimiz ba ş lardı. Onun geçmesini hep sabır
~ ızlıkla beklerdim. Sanki o geçmese o gün
iyi birşeyler eksik kalacaktır. Yirmi sene
so nra onu, gene o mahalleden çıkarken,
dondurmacımı z Toma'nın önünde gördüm . Sesi bana gene çok enerjik ve çok tanıdık geldi. İnatla gazetesini satmaya
devam ediyordu!
Sevgili İstanbul. Kedilerin derken nereye geldik. Evet. Bütün sevgiler genelde
çoc uklukta edinilir ve kolay kolay o sevgilerden vazgeçilemez. Hiçbirimizin senden
vazgeçemediği gibi. Seni izlemek, seni anlamak, nefesini dinlemek bamba ş ka tadlar verir in sa na .
Seni sev mek başlıbaş ına bir olaydır.
Senin Boğaz'ında; o güzelim sırtların
daki korulukları yıkma izni verenlerin de yı
kanların da, "hemşehrilik" duygularını hiçbir zaman paylaşamıyacağım, Başkanlarımı
zı da, onların taşaronlarını da hiç mi hiç affedemiyeceğim. Sade, sevgi dolu bir İstanbu l
hemşehrisi olarak onlara diyorum ki;
Sizin olanı haketmediniz, o sizin desına

ğildir!

ı

DEPREME KA~ŞI ~ESAP VE
UYGULAMA YONUNDEN ÇOK
SIKI DENETLENECEK.
İ s tanbul bü yük şehir belediye ba ş kanının bildirdi ğ in e göre ; proj e bazında yapılmakta olan in şa at kontrollerinin, o da ların da yardım ve des teği alınarak, in şaat an ın da d a s ıkı
d enetimi ya pıla cak . İ s tanbul'un ard arda ya ş adı ğ ı d e preml erd en so n ra alınan bir di ğe r ö nl em d e; ya n g ın t a lim a tının h az ır 
l a nm as ı: Önuınü ,d e ki ay tam a mla na cak olan bu ko nudaki
ça lı ş m a sayesinde İ st anbul it fa iyes i çağd aş it fa iye ler du zey in e
e ri ş mi ş o lacak .

SÖZEN : KOSTANTINİYYE ADININ
YASAKLANMASI FANATİK
DÜŞÜNCENİN ÜRÜNÜDÜR.
İ s t a nbul Bu yük Şe hir beledi ye baş ka nı Dr . Nuretti n Söıe n ,
y a zı kurulumuıu kabulü s ıra s ında ya ptı ğ ı a ç ıklamada İ s ıan 

b ul'un uç bu yllk imp a ratorlu ğ un kulıur ve sa na t urünl erini bave bunl ara \a hip ç ıkmanın bir iıı r., anlık bo rcu o ldu ğ unu söyledi ve kcndi r., in i n de bu mira ı,a 5a lıip ç ıkma ya k ara rlı
o ldu ğ unu belirili .
rındırdı ğ ını
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yönetim biliminin ge li ş mi ş o ldu ğ unu , zaten ilçe belediye leri ile gerekli hi zmet aktarımının s ağ landı ğ ını ve bölerek
yönetm e yö nt emine kesinlikle kar ş ı olduğunu söyleyerek , bu gö rü ş ün yeni bir seçim ve o y a rttırma senaryosunun parça s ı olduğ unu, bu türden dü ş ün cel e rin 60 ' 1ı yıllarda 3 gün gil,i kı sa bir
süre ıarı ı ş ıldıktan sonra , yanlı ş lı ğ ının anla ş ılarak terk edildi ğ i 
ni sözlerine ekledi .

"İSTANBUL'UN SUYU HİÇ BİR
ZAMAN BOL OLMAYACAK"
DİYEN SÖZEN, DALAN'IN

SÖYLEDİKLERİNİ TEKZİP

EDEN AÇIKLAMALAR YAPTI.
Ga ze temi zin

Ş ub a ı

1991

s a y ı s ına a ç ıkl a m a lard a

ZAMAN ZAMAN
T ARTIŞTIGIMIZ
DOGRUDUR".

Nure ııin Sözen, s ordu ğumu z bir so ru üzerine; bazı ilçe belediyel eri ile za ma n zaman so runl a rı o ldu ğ unu, a n ca k bunun
bir ailenin içi sorunu olara k d eğe rl e ndirilm es i gere kti ğ ini vebas ına du yurulmas ının doğ ru o lm a dı ğın ı söyledi . Çeş itli yaş ve düzeyde beledi ye b aş k a nl a rı o lduğunu , za ma n za m an ta nı ş m a nın
doğ al ve sağ lıklı ge li ş m e o la ra k kab ul edilm esi ge r e k tiğini savun a n Sözen , pa rı i di sip lin in in d e dış ın a ç ıkıl m aıı . . as ı gerekt iğ ini görü şü nü savundu . İ stan bul beledi ye baş k a nı e lmada n ö nce
politikaya a ıılın aya kara r \' e rd iğin i ve parıi si nin (S HP ) kendisine ş imdi bu gö rev i verdi ğ ini a nlaı a n b aş k a n , ' ' b u görevd en
so nra ne gö rev geli r b ilm iyo ru m, po liıik a b u, bell i olmaz" şe k 
lind e k o nu ş ıu .

İ sta n b ul 'u ıı ray lı ı aşıınac ılı\... sisıemi nin ge l işt ir ilmesi için

buluna n

İ s t a nbul es ki beledi ye ba ş k a nı Bedrettin Dalan , kendi dönem -

lerinde şe hrin hi ç s usu z k a lmadı ğ ını ve bugünk ü s u s u z luğ un N .
Sö zcn ' in ya nlı ş yönetimi sonucu olduğunu söy l e mi ş ti . Sözen ise
bütün bunl a rı te kzip ed erces in e devir a ldıkları mira s ın hi ç d e
iç aç ı c ı o lmadı ğ ını a nım sa t a rak , " geçe n y ıl yaş adı ğ ımı z felaketi b ir d a ha yaşa ma yacağ ıı , an ca k İ s ıanbul'un hi ç bir za ma n d a
bo l ,oy u o lma yaca k" di ye rek ilk kez kendi yö n e ıiml e rinin b aş
l a ttı ğ ı ça lı ş m a l a rı a nl a ııı.

nuıı

"BAZI İLÇE
BELEDİYELERİ İLE

Toplam günlük kapasiteleri 800 bin metreküp olan bu barajlardan Sazlıdere bir y ıl
içerisinde bit e r yan i I 991 baharında devreye
girer ve di ğe ri ise bitmek üzere olabilirdi . ..

ç ağımı zda

İSTAN B UL'DA İNŞAATLAR

gerçekleştiğini

Nu re ttin Sö,en , Dev l e ı S u İ ş l e ri ve Kamu O rı a klı ğ ı Fo nu 'd a i, h i rli ğ i il e, Si\ Z I.IK 8/\R i\ J l ' ııın temelinin bu g ünl er-
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ol m a dıkl a rın da n. a rı ca , pl ii ıı sızl ığa , arş ı o l d ukl arı nd a n
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C. AYRAL, SÖZEN'E GAZETEM İ ZİN SORULARINI. YÖNELTİRKE

SÖZEN

dev re-

ye g i receğ ini , asfa ltla ma \ C betonl ama iha lelerinin ı a m am l a n 
d ı ğ ını ,e bonı, yo llar la İ stanb u l" l u l ara çe kt iri len s ıkın t ı n ın çok

çı

BiziM~ş~HiR

._____________B_ı_·z_iE:f~_H_i_R_____________- -.

,----------------------------HABERLERi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

•

•

Istanbul'un sokak müzisyenleri
RÖPORTAJveFOTOGRAFLAR

•

lstanbnl
AT'ye
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G ır

Kö şe baş ı

Orhan Duru

NEDİM AKKOHEN & NEJAT ONURSOY

Çiçek

KEMANİ FİKRİ

stanbul sokak kültüründe, sokak çalg ı cılarının.
sokaklarda dans edenlerin, ayı oynatanların yerle
ri pek önemlidir. Onlar çevrelerine yerli ya da yabancı
bir kalabalığı hemen toparlamayı başarabilen, kısa süreli
de olsa yüzlerde bir gülümseme, belleklerde bir rahatlama sağ layabilen günlük sokak eğlentileridir. Hatta zaman zaman sokak aralarından geçerken, gün içinde bunalmı ş ev kadınlarını yarı bellerine kadar cama üşüştü
ren, Sulukule'nin artık gelenekselleşmiş eğlencesini yaratabilen, çiçek pasajının ya da Beyoğlu'nun ara sokaklarındaki küçük meyhaneleri, koltukçu barlarını şenlen
diren de yine onlardır.
Kendilerine "çingene" denilmesinden pek hoşlan 
mayan , _" çingeneliği" aşağılayıcı bulan bu insanlar, çoğ unlukla Selfuıik göçmenidirler. Önceleri lzmit, Adapazarı yöresine yerleştirilmişlerse de, sonradan taşı-toprağı
al tın lstanbul 'a gelip yaşam kavgasına katılmışlardır.
Ulusal istatistiklere göre " işsiz " kabul edilen Kas ımpaş a' nın bu yoksul sanatçılarının yaşantılarını belgelememizde bize yardımcı olan Nazmi Toprakseven'e burada t eşekkür etmek istiyoruz.
DllERl VAR BİZİM DtLE BENZEMEZ...
"Etudes sur !es Tchinghanes ou Bohemiens" Alexandre G. Paspati tarafından yapılmış olan "Bohemlerin
ve çingenelerin dili üzerine bir çalışma" Perşembe pazarı Sok. No. 3'de Antoine Karomela tarafından 187C
yı lında bas ılmış . Çingenelerin kısa tarihinden söz ettik
ten so nra dillerinin "dilbilgisini, gramerini" anlatan, inceleyen Paspati, 652
say fal ık kitabına bir de sözlük ek
!emiş. Ke ndi aralarında konuş
t ukl ar ı dillerine, y aşantı anla
yış l ar ı olan bohemlik ve yo
ğun bir umursamazlık , bir
de yoks ulluk eklenir,ce ,
lstanbu l'un sokak müzi s
ye nle rinin bü y ük ço
ğun lu ğ unun ait olduğu
çingene t o pluluğunun
yaşant ıs ı hi ç de öyle iç
açıc ı özellikl er gös
ıe rmi yo r.
Toplu
mu n i tilmi ş l e ri ,
um ursanmayanlan
aras ı nda ye r al a n
lsıanbu l'd a ki çin
gene le r ara s ında
so kak müzisyenle
rini ararken ilk kar
şılaş tı ğ ımız manza
ra "yardım edin , beni
darü !aceze ye kaldır

Düşmanları
önce bir öksurükle başladı.
Kuru bir öksürük, ııksırık. Boğa

erşc)

dan" diye feryad eden, 10 yıldır felçli olarak yaşantısını sürdüren Kemani Fikri Göbekçioğlu idi .
Kemani Fikri, en sonunda, ekmek parası için kemanınıda satmış. Şimdilerde keman görmeye pek
de tahammülü yok, hemen duygulanıyor ve ağla
maya başlıyor keman gördüğünde ya da kemandan söz
edildiği zaman. Çiçek pasajı'nın ünlü Kemanı Fikri'si
bugün felçli, yürüme ve konuşma zorluğu var, ellerini ise hiç kullanamıyor, ama ona yardım edilmesine de dayanamıyor; ağır ağır da olsa yürüyerek kendi işini halletmeyi yeğ tutuyur.
Çorap satan karısı, hamallık yapan oğlu , gelini ve torunları ile birlikte sefil bir barakada yaşamayı deneyen Fikri
Göbekçioğlu, 5-6 yaşlarındayken "muhacir" olarak Selanik'te lzmit'e gelmiş. Babasının uzun boylu ve mavi
gözlü olduğunu söylüyor kemani Fikri, keman çalmayı
kaç yaşında öğrendiğini ise anımsamıyor.
"Kemancı arkadaşlarından öğrendiğim ,

oraya, ağaçların
oraya giderdim , orada öğrendim. Zeki Müren gibiydim
ben, bir onu bir de beni dinlemeliydiniz, aynıydı aynı"
diye anlatan Fikri Göbekçioğlu nota bilmediğini, pratikten öğrendiğini söylüyor ve "Çağırırlardı : "Genel Fikri
söyle, ne istersin?" derlerdi, ben de "Sağlığınıza güzel
abicim" derdim, güzel şarkılar söylerdim, rakı ikram
ederlerdi" diyor. Hırslanarak kendisini ve sakat ellerini
gösterip "Rakı içtim , çok rakı , iyi değil , içki iyi değil,
rakının yaptığına bak, gör, rakı bunları yapar" diye yakınmaya başladı ..
Kemani Fikri "Pasajda" çalarmış , 1520 tane de şarkı bilirmiş , kendi bes
!elediği ya da uydurup da söyledi
ği şarkılar hiç yokmuş, hep gü
nün şarkılarını ve özellikle de
Zeki Müren'inkileri söyler
miş. Geceleri Çiçek Pasajın
da başlayan Fikri'nin me
nejeri ya da onların de
yimiyle bir değnekçi
si yokmuş.işi kendi
bulurmuş, Pasaj
bittikten sonrada
!armış meyhanele
rin bulunduğu ara
sokaklarına Be
yoğlu ' nun . O za
manlarda pek ün
lüymüş "Gel Fikri,
gel otur bir rakı iç,
çal bize"derlermiş ,
oda kırmaz,
haylanmaz çalar

zım ı acıcan

ve incilen bir durum.

nezle geldi doğal bir biı;inıdc. Eklemlerim gevşedi ve ıuı 
ma, oldu. Sırtanıda bir kırıklık . Bir
, irus dolaşıyor. Eskiden mikroplar
dolaşırdı şimdi ,·iruslar dolaşıyor.
Çe, renizce
bir
bakıyor
sunuz birisi hastalanmış, o iyileşi
yor bir başkası hastalanıyor. Her
yeni bulaşmada virusun etkinliği artıyor. Salgın bu.
Ama böyle kırık dökük, bitkin, evde oturup sersem
,epdek dinlenmenin olumlu )önu de var.
Küı;uk bir çocuk gibi şırmanılıyorsunuz.
Çorbalar pişip önünüze geliyor. Ateşiniz yükselmiş
titrerken ıhlamurlar kaynatılıyor, aspirinler ve akla gelmedik başka ilaçlar alınıyor. Bu arada telefonlar ediliyor:
- Geçmiş olsun. Havalara dikkat etmek gerek. Ha, alar çok kötü. Grip ve nezle kol geziyor.
- Dinlenmeye bak. Bunun ıeda,isi dinlenmek.
Doktor Yalçın Güzel telefon ediyor, günün en ilginç ve geçerli sözünü söylüyor:
- Yahu bu öpüşmeyi kim çıka rdı? Durmadan öpüArdından

" Gittiğim yerlerde Zeki müren'in şarkılarını duyduğum
zaman, hemen dinlerdim, öğrenirdim, evde çalışırdım,
öyle pikap-teyp yoktu, duyarak ... Zaten Zeki Müren'e
aşıktım, onun şarkısını duydum mu hemen öğrenirdim,
aynı onun gibi olurdu, aynısını söylerdim. Çok severdim
Zeki Müren'i çook .. ." diye hayıflanıyor Fikri.

ARABESK DE SEVİYORUM, O MÜZİK DEÖİL Ml,
MÜZİK MÜZİKTİR ...
Kemani Fikri hertürlü müziği dinlemeyi sevdiğini söylerken "Ya arabesk?" diye sorduğumuzda onun da müzik olduğun u ve sevdiğini söyledi. Bir hayırseverin armağan ettiği televizyonda klasik müzik konserlerini de
izlediğini anlatan Fikri Göbekçioğlu "Keman görmüyormuyum keman, ağlıyorum abicim ağlıyorum, ah ah" diyor.

Öte yandan iyi haber alan
göre;
Devlet Opera ve Balesi program
düzenleme konu sunda uluslarara s ı
standartların çok u zağında
davranıyor. Opera ve Baleler
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2
yıllık, Avrupa ülkesinde de en az 1
kaynakların bildirdiğine

yıllık programlarını

belirleyebilmektedirler. Türki ye'de
ise sık s ık yapılan program
deği ş iklikleri ile sanatçıların zor
durumda bırakıldıkları bu aralar
s ık s ık du yulan söylentiler
aras ında Sanatçıları s ıradan

birer devlet memuru olarak
bir zihniyetin ürünü olan
bu da v ranı ş biçimi , yetenekli
sanatçıların yun dı ş ında i ş
aram a ların a ve fırsat buldukça
Türki ye'den kaçmalarına neden

şüyoruz.

Torunun ayaklan da doğuştan sakat olan kemani Fikri'yi
artık arayıp soran yok. Dün ona rakı ikram edip, Zeki
Müren'i andıran sesinden keyif alanlan, Fikri'yi rakı mezesi yapanlar da yoklar ortada. Herşeyden acısı, ekmek
derdine, karısının çorap satarak kazandığı para yetmeyince duvarda asılı da dursa Fikri'ye yaşama heyecanı
veren kemanı da yok" Beş paraya gitti ne yapalım!" diyor.
(Sürecek)

Ya mikrop

ya mikrop alıyoruz.
isıanbul'un ab-u hava'sı böyle, biraz karışık. Bu
.kent öyle bir yerde konuşlandırılımış ki kuzey ve güney,
doğu , e batı rüzgarları burada buluşuyor. Sabah güneş
açıyor. akşam kar yağıyor. Boğa1içi bir rüzgar tüneli gibı
onuyor. Hava durgun olunca heryeri sis basıyor, bunun
içine egzos gazı, fabrika ve kalorifer dumanı doluyor.
Boğulur gibi oluyorsunuz. Direncinizi yitiriyorsunuz.
İklimlerin kesişme noktası burası. Olan, hava değişimine hızla uyum ,ağlayamayan bizlere oluyor.
Ama isıanbul'un bu karmaş ık ha,asının olumlu et·
kileri de var. Burası bir çiçek kenti aynı zamanda. Her
iklime uygun çiçekler yetişebiliyor. Kışın başkası, baharda
başkası, yazın daha başkası. Hele evinizde limonluk varsa
tropikal çiçekler bile yetişebiliyor.
insanlarımız ve özellikle kadınlarıınl7 şimdiden balkonlarını, sa l onlarını süslemek için hazırlanıyor. Mısır
Çarşısı'nın yanındaki Çiçek Pazarı gibi bir pazar hangi
kenne var?. Bir ara Beyoğlu'nda varmış. O nedenle Çiçek Pasajı denilmiş bugün aynı adı taşıyan geçide. Tüm
bunlar gö,ıeriyor lsıanbul'un çiçekle yakın ilgisini. Bu
arada polenler yayı lmaya başlıyor ortalığa, kimi kapılı
yor allerjik nezleye. Benimki öyle değil ama başka birşey kabartıyor allerjimi .
fade ateşten ürpertiler geçirerek dolaşırken gazete'den bir belediye yetkilisinin 'Lale Düşmanı' olduğunu
öğrenince, ateşim herhalde bir derece daha yuk,cliyor
ve antibiyotik yutmaya başlıyorum.
Na\11 olur bu? Kent işlerinden sorumlu insanlardan,
biri nasıl olur da, bu kentte hem de bir semtine 'Laleli'
ad ını vermiş bir kcnne, ıarihten gelen böylesine güzelim bir çiçeği ,evmeı? ü,ıelik ıunı süslemelerin , ebruların, çinilerin ,imgesi olan bir ı;iı;cğc na\ll karşı durulur''
H a,ıa lıa,ıa ve çorbası ıa,ıa olarak an lamaya çalı
şıyorum, kendime göre buluyorum nedenini çiı;ck düş

SANATÇI KlMDlR ?
Sanatçıların korunması ve kullanması amacıyla kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan demek, vakıf v.b. kuruluşlara bir soru yöneltmek istiyoruz?

San atçı kimdir? Kemani Fikri, rakı sofralarına meze olmuş bir sokak kemancısı olduğu için mi korunmaya ve

kollamaya değer bulunmamıştır? yoksa Kemani Fikri
çingene olduğu ve Kasımpaşa'da bir viranede yaşadığı
için mi aranıp bulunamıyor? Orhan Boran'ın Star 1 televizyonundaki programında dansözlerin, türkücülerin vakıflara katılması isteniyor, Kemani Fikri gibiler de bulunmalı ve korunmalıdır; onlar şehrin süsü ve tadıdırlar.

•
j

Belediyeler yeşi l alanları sevmezler. Tun' belediyeler böyledir. Arada bir beklenmedik bir muciıc olur ve
ye~illiğe, ı;içek lere, kentin güıelle~mc,irıc öıenen bir belediye ba)kanı gelir. Parklar yapt ırır . (içekler diktirir.
Çocuklara oyun alan ları diııcnler. K cnıi donatır. Onun
adından gelen hemen göı diker bunlara. Sonra bir bakı, ·; ınıı ye\i l alan git mi~, parkların yeri nde yeller e,iyoı.
Ya bir gökdelen dikilir öyle yerlere ya bir be', yıl<Jıılı oı cl.
Ne yaıı k ki l,tanbul da bu genci kurala uyuyor.
Bu olgunun ardındaki açgözlülüğü ve eıoburluğu
görmüyor değiliz .
Sonra birden ha,ıa düşmeden önce, Nuruo,ınani 
ye'dcn geçerken yolda bir ıanıniadığımıl halde ,öylcşıi 
ğimiı bir ya~lıca adamın ,öılcrini anım,adım:
- l,ıanbul ' un denili kadar keriıi var.
Aı ötede Muıaffcr Buyrukçu ile kar\ılaştık ve bu
~zü akıardık ona. Uizi dinlcdikıen ,onra \öyle konu\lU :
- Hayır, ya nlış bu . l,ıanbul'un dcı;i,den faıla ke-

s ınl ar, bıktım artık

bu yoksulluktan,
bu rezil
yaşan tı

rizi var.

Buna bir ba~ka

söı

l\ıanbul'un çiı:cklerı

-]

algıla y an

saçıyoruz

manlığının.

mış .

KEMANI

Avrupa topluluğu'nun 1992'ye,
Avrupa'ya hazırlandığı şu
günlerde, körfez krizinde batılı
dostlarına "dostça" davranan
Türki ye AT kapısından "sevinçli"
bir haberi bekleye dursun, İstanbul
batıda bir şehir olduğunu ispat
eıti.1992 Avrupası için yayın
ha y atına ba ş layan The European
gazetesi'nin "ELAN" ekinde yer alan
"A v rupanın sanat dünyası"
bölümüııd e, İ s tanbul Opera ve
Balesi' nin programına da yer
verildi .
sınırsı z

eklemeliyim:
de var. __:c ı

olmaktadır.

esı--
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Araç telefonu sadece
arabada mı gerekli?
Gelişen

teknoloji araç telefonunda da yeni boyutlara ulaştı :
Profile CarryPhone ideal boyutları ve üstün sesiyle
herkesin her yerde rahatlıkla kullanabileceği Türkiye'nin ilk
ve tek taşınabilir araç telefonudur.
Aracınıza

kolay monte edilir, özel çantası ile kolay
koyun, uçakta, tekne gezintilerinizde,
şantiyede, yt-lda yürürken ve hatta bisiklete binerken

taşınır . Çantanıza

rahatlıkla kullanın .

Ar acınız

ne olursa olsun, araç telefonunuz Profile
CarryPhone olsun .

PROFILO CarryPhone
. . PROFILO

Cemal Sahir Sok. N~ : 26 - 28 Mecidiyeköy - iST. Tel : 167 48 73 - 175 65 79 Fax : 166 02 38

KERİZLİBAHÇE

B_iz_i~1~_H_ı_·_____________
R
_

r - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yahya Kemal'den
seçilmiş metinler
•

Istanbul'un

kuruluşundan,

Ko stantıniyye'nin
.... ··~·-··X ...•.
·.·.·:::;:;;:;:;·;:;;;;;: .:::;, ·• ·•:•::-::sz:

elmek
'çun
ikiııô
b.a_ı.Jca.
Bır gun
donuş
ol,ab. ir.
Jbıretren:
Her rüb açılıp da kJııı.ica.
ı.:e., ıınce semJda bulsa
me ken:
T.ilıp bana donse, malık.ine:
Bigane kalır o ilııfaca.
hıanbu/'a donmek ısıerım
ben.

G

Kostanıın, kendı adını vererek, lsıanbul'u
kurduğu zaman. Roma imparatorluğunun yalnız hukümeı merkezıni lıalya'dan kaldırıp
\larmara ,ahilıne geıırdiğıni zannediyordu lnkırilln urukluğu, Roma 'daki cemiyet uzerinde
artı hıçbır devletın temel tuııuramıyacağı kanaatim ,ermişıı. şiddetlı olduğu kadar faziletli bır I mparator olan Sept im us- everiy us, bu
kanaaııe olduğu içın, kendi de,nnde, sarayburnu'na ıerleşmış ,e oradan saltanat surmuştu;

ondan beri ınkıraz daha ,ahim bır hale gelmiş
ve nihayet ls. osıantin, rakiplerinden kurtulup
da. ıek başına imparator kaldığı zaman, ılk iş
olarak, ıenı bır piiıiıaht kurmağı duşunmuş;
once doğduğu şehir olan ',i ş'i tasarlamış, bu
fikirden vazgeçmiş, Çanak ale Boğazı'nın
c\nadolu sahilinde, eski TrU\a hariibelerinın yerını beğenmış, en onunda lsıanbul 'u eçmiş
,e "Yeni Roma"yı buraya kurmuştur. Bugunku Llnkapan'ından Uinga Bostanı'na kadar giden bir ara süru ile eHilmiş olan "Yenı
Roma" da. butun de,leı bınala,ı, mabedler,
abıdeler. meydanlar, her şey eskı Roma 'yı haıırlaııyordu Zaten haıırlatıcı eserler, sutunlar
ve hey eller, \kdeni z medeniyeti ile parlamış
şehırlerden koparılıp buraya dikilmişlerdı. Şe
hırde ıyafet, muaşeret, an'ane, hulasa her şey
!atın tarzındaydı Devlet dili laıinceydı .
Iı: ostanıın devrinde çok esaslı ikinci bır meselenın halledilme,i lazım geliyordu: Üç a ır
dan beri çile çeken ,e halkın alt tabakasına,
genış mıkıasta, ıııden ıyıye yayılan, haıtil hukumdarın ailesı ıçine bile giren yeni bir dın, Hı
mıııanlık, çılcsıni doldurmuştu. llkönce
,erbe,t bırakılan bu dın, devletin re mi dını
olursa imparatorluğun havasına ferahlık gelecekti Bu da oldu.
Roma'nın ıklımini değişmen imparator,
bu defa dınini de değişıırdi. Yenı dinin kainatı anlayışı, ahlak ve akaaidi eskisinın taban tabana zıddı idi Alı tabakanın lehıne olarak,
kılıse halınde tekarrur eden ,e mu'mınlennı ıek
bır sınıf insan addeden bu dın, eskı Roma'nfn
huvııeıınden eser bırakmıyordu. Değişiklik çok
derındı

Zaten beşerıyetıe eski zamanların bıttiğı
ve yeni zamanların başladığı anlaşılıyordu. Avrupa'dan ,\sya'nın derınliklerine kadar bırçok
insan kuılelerının kımıldandıkları, yerlerini değıştırmek ,orunda kaldıkları, daha mamur ve
,engin ülkelere yurudukleri goruluyordu
" Yeni Roma"da , Latın şe lı ,e an'anesi,
K osıanıın ve hanedanı ve onlardan son ra sılah
uvvetıyle ba;a geçen birkaç imparator devirlerınce surdu Şehrin, o ,amanki Anadolu sahıllerinin, f3alkan yarımadasında bır haylı
yerlerin halkı Laıinlıkten uzaktı; eskı yunancanın artığı bır dılle konuşuyordu . Bu halk yeni
kıliseye sımsıkı bağlıydı Kilise, "lncıl"ı eskı
yunancanın ya711dığı harnerle ortaya atmıştı;
kılıse ve halk arasında yaLJ bılenler e,kı Yunan
harnerını kullanıyorlardı Kilısenın, sırf dını
öğretmek ve yaymak içın, açtığı tahsil ve ter-

biye usülu bu yoldaydı
Buıun bu iimıller, giıgıde, devleıı liitınlık
ıen uzaklaştırıyor, ekscrıyeıi Şarklı , Hıri,ııyan
ve eski yunancadan bozma bır dılle konuşan

halka

maledıyordu

Bızans tiirıhının mutehassısları,

impara kaç asır onra artık Bııanslaştığını
tamamiyle kesıiremeıler . Daha sonraları Şar j Roma imparatorluğu olarak garptan ayrı
lan ve nıhayet yaln17 Bi,ans imparatorluğu dıye
anılan devlet, iklim, din ve dıl farklariyle kendı halkına benıemış, uıun veya kısa muddeı 
lerle başa geçen imparator hanedanları hep bu
torluğun,

muhııten çıkmıştı.

Her şeyın dcğı\mC\ıne rağmen eskı Roma ' nın topraklarına ve hukukuna varis olmak ııh 
nıyetı kalmı;ıı Bııans medenıyeıını en ,ıyade
y kselımış olan imparator Ju s ıinianu s bu 71h nıyetın ıımsalıdır fakı Roma'dan ı\vrupa'da,

frika'da.
ya'da miras kalmış olan ulkelerı ıekrar feıhede ~ek l sıanbul'a bağlama k için
devletin varını
zaman de, leıi derman ız bır halde bırakmıştı. Bu imparatorun,
eskı Roma'yı. Akdenl7 etrafındaki buıun hakimıyetıyle diriltmek arzusunun bir hulyadan
ibaret olduğu anlaşılmışıı. Onun sarfettiği gayret yuzunden Bızans'da ,ahım in k ıraz alametleri görulmuşıu.
Yedinci asırda İslamiyetin zuhuru ve Bizans lmparaıorluğu üzerine ilk atılışı, onu, Suriıe ve Fili tin'den, l\lısır'dan, buıün
Afrika'dan tamamiyle atmış, Anadolu ve lstanbul yolunu açmı tı. Bu darbenin Bizans'a,
bir cıheııen korkunç , bir cihetten hayırlı olduğunu iddia eden Bizans tarihi mutehassı lan,
bu yuzden, Bizans'ın daha ziyade derlenip ıop
landığını, daha ziyade millileşıiğini, cenupıa
kı uzak kıt'aların derme çatma ve karışık
un urlarından kurtulduğunu öylerler.
Kur'an'da "Rum" üresinden beri bellediğimiz "Rum" kelimesı, Turkçeye verilmış,
o gunden bugune kadar kullanılmaktadır. Arap
hançere inın "Roma" kelimesindeki "o" yu
"u" telaffuz edişinden arapların Roma'yı nasıl tesmıye ettikleri bellidir. "Rum" kelimesı 
nin gene turkçede mevcud olan Roma kelimesı
olduğunu düşunmeyiz bile; manaları biribirinden o kadar ayrıdır. Biz, Bizans lmparatorluğu'nun eski yunancaı·ı milli dil olarak benimsemiş ve Ortodoks olan halkına "Rum" demı
şiz; hala da demekteyiz. Halbuki "Rum"
dedığımız vatandaşlarımızın Romalılıkla, Latinlikle zerre kadar munasebeıleri yoktur. Bı 
raz duşunulunce e ki Roma'nın adının bile ne
kadar silinmez bır kuvveııe olduğunu anlaşılır.
Selçuk, ı\nadolu'nun buyuk bir kısmını
fethettıkten sonra, bu kıt'aya lslam aleminde,
"Dıyar-ı Rüm" denildi. Selçuk hukumdarı
"Sultfın-ı Rüm" diye anılıyordu. Halk arasında
"Rumeli" ve "Rumelleri" ıabiri geçiyordu .
Celaleddin-, Rümi, Eşref- i Rumi isimleri bırer
misaldır. \1evlana, H ındistan'da hala kısaca
"Rumi" diye anılır. Sultan Suleyman Bağdad'ı
feıhettiğı zaman, oraya giden timar sahıbi beylerden iki şairimız, Vardar Yeniceli Ha yali
Bey ' le Taşlıcalı Ya hya Bey, Fuzuli ile tanışmış
ve goruşmuşler, turkçcde bir "Leyla ile
Mecnun" efsanesi yazmasını rıca etmışler, Fuzüli, o ,amankı Turkiye'den gelen bu ıki şaır
le nasıl göruşıuğunu ve neler konuştuğunu
tasvır ederken:
Bir nice zarif-i hıtıa-i Rllm
Rumi ki dedik ka , in e malum
beytini söyluyor; Turkiyelılerın ne kadar ınce
insanlar oldukları zaten miilüm bır keyfiyeıtır,
demek ısııyor. lran'a seyahat eden bır şairimıı:
Bir ,aman Rüm 'da deryak eş id ik ey , :iki
imdi İra n ' da kanaa t ederiz çay ile bi ı
uzun harpler

açmış,

bu

uğurda

yoğunu harcaınış, ölduğu

derken "bır zamanlar Turkıye'de derya gib ı şa
rap içıiğıni" zarafetle ima edıyor. Son asrın
meşh ur şaırlerinden bırı. Ru hi- Bagdadi'nin o
dıyardakı kabrine selam gönderirken, şiırde
onun merıebesıne yeıışıığını fahriye kılıklı be
yan edıyor ve:
Bir ş !ii r - i R fi m oldu ~a na ~imdi ber:ibcr
dıyor lbnı Kemal'ın, Mırn feıhedıldikıen

,on

ra, Yavuı Sultan Selim'e, askerın artık meın
lekeılerini, yanı ı\nadolu'yu, R umeli'yı ve
Isıanbul'u öıledıklerını ve bu hıssı ıfiidc eden
bır koşma naımeııiklerını, bu koşmanın naka
riitı olarak: ,. Beyim b i .ı ~idelim Rfi m illerine"
dedıklerını,
ll oca Sa'deddin
f' fendı
Sc lim name" sinde nakleder . lbni K ema l 'ın a,
kere aıfeııığı koşmadakı " Rum i ll e ri "ıabırı yal
nıı Rumelı değıl, buıun Turkıye'dır.
Di y :i r-ı

Ru m , ',u l ıii n - ı Rü m , ai r-i Rü m
ıiibırlerı ve butun memlekete sadece Rüm ıa
bırı, okur yaı.arlar tarafından yaıılır veyahut
soylenırdı. " R ume l ı" ıesmıyesı de ,.aman la va
ıanın ya l nıı ı\vrupa'da o lan ıopraklarına ve .
rılm ı ş

Roma

ıle bııım aramııda dın, ırk,

an'ane

gıbi hiçbır alaka yoktur. ı\ncak, asker ve fiiııh bır mıllet olmak gıbı, bır benıerlık vardır

Roma

adının bııe , bır vasıf oluşu Roma'nın

vaktıyle sahıbı olduğu memleketlerin vfırisı ol
duğumuıdandır.

* *

İstanbul kaç defa, kaç mılleıı n hedefi o l-

Seçen
SELİM KORSAN
·::;:;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;-:-:;-:-:-:-

m u ş,

kaç hu cü ma uğram ı ş, kaç defa k uşa t ı l 
ve zap tı na rama k k a l m ı ş ı, . H a tt a 1204 de,
bir defa Ui ı i nler -yani Fra nsı zl ar ve iı a l ya nl a r
- tarafından zaptedi lm iş ve bu esaret i 126 1 sene ine kadar surmuşıur. ihayet kaza ,e kaderin bu muvakkat cilve inden de kurtulmuş,
te krar Bizans payiıahıı o larak dırilmiş ve i mparatorluğun buıun sıilalelerinden daha uzun bir
muddeı hu k üm surmuş o lan Paleolog ların asra
yakın macera l arını görmuş ve so n Paleolog
K os ı anıin Dragazes ile n ihayet b ulmu ştu .
m ış

* *

Bir zaman Varna'da zırhlı bir alib Ordusu'nu ezen Tur k padişahı Murad'ın oğlu, Şeh
zade lehmet, Trakya o,a l arında kayboldu.
idi. Ak tuğlu T ürk şehzadesi, aııyle bir yol ararken yolların ötesinde, iki büklüm yürüye n bir
ihtiyar gördu. Genç atlı ve yaya n ihtiyar uzaktan uzağa ses lendiler:
- Ben Varna'da galebe çalan Türk'ün
oğluyum! Ey akşam duşerken yollarda kalan
ihtiyar, sen kimsin? Adın nedir?
Calchas!
Mesihin bir rahibi misin? Ko r kma,
söyle.
H ayır, ıa'ne ı me genç aılı. Delos adasında mabedi olan Apollo n 'un kahiniyi m . Senelerin ağır lı ğı altında iki bılklüın, ila hl arın
ölumunden sonra bağrım k urumuş, gözlerim
dolgun geziyorum. Bu yollar usıunde bir zaman guzel ve çıplak atlılar, Epire atlarını koş
turuyordu. Barbar akınlarından beri bu
yollarda gördüğum en asil aılı ensin. Bağrımda
bir şey var, eğer Delos adasında, bir gun Asya'dan geleceği haber verilen, ilahlar toprağı
nın meb'Gs vfirisi isen bu sözumli hatırla! ...
Asya ordularının başına geçeceğin gun seferlerinin birinde, eski zamanların ganaiminden binlerce sebu arasında bir sebü bulacaksın.
Onu kırma. Çunkı muhyi bir iksir doludur; o
iksiri yere dokme çunki susayacağın bir gun sana edebi hayaı verebilir. Genç aılı ve ih tiyar
Cakhas böyle konuştu ve ayrıldı l a r. Turk şeh
zadesi serseri yüruyüş l erden sonra nefi r sesleri işitt i . Cakhas'dan ayrılalı o muhyi iksirle
do lu sebuyu duşunuyordu, nedimi Zağanos
Mehmet Paşa ve avcılarını buldu. Payi ı ahıa
doğru dönerken Trakya yolları ılzerinde genç
şehzade muhıedi nedimıyle Calchas'a daır konuşuyorlardı.

Zağanos Mehmet Paşa ilahi an'a neye gizliden gizliye karş ı gayzla dolu bir B izans' lı iken
bir gün Bizans'dan ç ı karak i hı idil eııı idi Varna
gaalibinin maiyetinde yaşıyan l arın siyasi leri bu
muhtediye karşı hurmet le muıehassisdiler; çunku medeni, alım, hur, civanmerd bır diııı. l\ t uı 
tekiler de "Zağanos" ismi ni bıraz şuphcı le yad
ederlerdi. Bu muhtedi vakıa padişahlı k ricalinin en ziyade faıi h ane d u şu n enı idi; ge nç şeh
zadeyi B ıza n s fethine sev kediyordu. l\ lcı i n
bir mus luman la kin hiç sofu değ il di.

**

Zağanos Mehmet P aşa, Şehıadc
leh
med'e daima derd i: "Sen R oma'nın ,iirımin.
Tekrar tahta çıktığın gu n bu kahraman ordular ıle Bi zans'a gireceğiz. O beldede bcşerııcıı
yiyen ıaunun tohu mu va r , o nu m ahved eceği,.
i nsan lı ğ ın sa lı a n a ıı ı eessus edecek! " Zağa n o,
Mehmet P aşa, ya lnı 7 k a l d ı k l a rı ,a man. Şc h ıii 
de Mehmed'e, E fl ii ıun ' un Muh :ivere l c r' iııı.
P l uıarque'ın Buy uk A d a ml a rın ll aya ı, · 111, Sı
cilyalı Theokril o'i namında bi r Y üntİninin rtı'it.ii
ş ı ir l erıni,

Sofokles'in oyun l arını, bı l hassa Ho mero,'un l lyada'sını o k ur, csk ı bır mede n iyeı 
ıcn
bah,cde rdi;vc de rdi
kı
Kayser
K os ı anıın'den evvel insan lar ı\ k d eniı k ıy ıl a rın
da ıla h i bi r haya l yaş ı yo rl ard ı. ı\kd c ni ı kı y ı 
l arı n da yaşıyan l Jr, uzu n suren b u h aya ıı
medenıyeııen sonra aıeh d evrıne girdıkr; dı
mağlarını ı\ sya'nın ledunni hare k e ıın e l apıır
dılar l ed unnıyiiı peşinde kafa l arı bu na lan
riihıp l er. B ıı.:ı n s tepe leri nde rOha ni b ır sa lı a n aı
ku rdu lar. Bu be lde b ug un ıla h i ıab ı aıın orıa
sın d a, ce ıı iiıevi bir b uh u rdan g ı b ı ıuı u yo r . l nsiin ı ye ı o nun ko ku su il e glınde n g un e
bunal ı yor. Genç şchı.iide! B u ııuı ,la beraber o rada ha la a n 'anesıne sadı k insa nl ar va r. La kin
!sevi ki l ısenın ve rd ı ğ ı hev l ı le h eps ı b ir ke nara
sınmiş yaş ı yor l a r . Bal/Si bır ke nard a Yu na nile rın , bam ı l .iiıın l e ri n esc rle r i nı o kuyorla r , baııla rı da SCı r iye e' i 7 ı esi nin r eı; ıml eri n i,
hey kellerini yap ı yo rla r . Es kı med e nı yetı bı n kaçamakla ya;a ıı yor l a r . Baıa n k ili se ı a,avv ufu

ŞAİR-i RÜM

fethine .. .

nu n h aıakan devır l eri ıuıuyor, b u ila hiler in
bazı l a rı nı ncfy, bazı l arını ida m ediyor, baz ıl a
rı nı n d a ell erin i bile kl eri nd en kopa rara k , götleri n i ç ı ka rı yo r , biçareler bu ıedmirl e re rağ m e n ,
b irer köşede es ki a n'a neyi yuruıuyor l ar. Biz,
Biza ns'a gideceğimiz gu n bu ha le hatime ,ereceğ i z. Cenazevi buhurdan sekiz asır ıuııu k ıe n
sonra sönece k !"
Şehzade Meh met bir gıl n babasını n ıa h ıı
na çıkıı. Sa lt anatın buıü n rica li ye ni pad i şa h a
kuı l u o lsun , dedil er. Zağa n o s Mehm et P aş a :
Unutma R oma ' nın va risi se nsin . T ra kya ovalarında kaybo l duğun b ir gün Delos adasın d a
mabedi olan A po llo n ' un kahini Calehas ne söyledi; hatırla! dedi.

**

S ulı a n Mehmet ordusunu duzdu. ilahi ı abiatin ortas ın da bir buhurdan gib i ıüıen Bizans'a doğru ylirudü. O za mana kad a r ,
hisa rlarında bütün barbar akın l arı nı n da l ga l a rı
kırılan bu beldeye girdiği gün, bu toprakta yaşıyanlar anladılar ki alemde bir karn daha biııi.

857 enesi nin

baharında

Edirne'den Kos-

ıanıaniyye surları n a doğru boşanan Turk ordusu, anlı şanlı ve k uvvetlı idi. Başında yeni
ıah ı a ç ı km ı ş, yirmi iki yaşında bir padişa h vard ı , o n u n dev rini açmağa geliyo rdu. Fa k aı birkaç sene evvel o padişahın babası Murad-, Sani

ile Varna'da ,e Koso,a'da iki defii Ehl-i Salib'in zorlu oldularını yenmiş, dağıtmış, k açır
mış ve galebenın en sarp ze, kiyle mesı o l muştu.
H er zaferden daha ku, vetli çıkan bu ordu, o zamana kadar taşlarına dayanan buıün
barbar sellerini kırmış olan o muıhiş sur l arı sararken kendi azametini, kendi şan ve şerefini,
kendi kudretini görnıuyordu; yalnız 857 sene
evvel H icaz çöller-rnde geçmiş bir ganeyi, Bedi r gazasını duşunuyordu, çun ku o ganede
Peygamber'ın yeşil sancağını taşımış o lan sahabi H a lid Eb:i Eyyfıb , sek en yaşında bır pir
iken,, lsliim ordulariyle K osıanıanıne'ıe gelmiş bu surları sarmış, sonra Eğri Kapu burçları yanında şe h id düşmuşıu; rivayete göre
m ezarı oradaydı.

lşıe o rühani gazada yeşi l sancağ ı ıaş ı yan
ll a lid seksen yaşına gırdikıen onra Arap ordulariyle Kosıanıanıyye'yi muhasaraya gelm i ş
ti. Kosıanıaniıye'nin nıüslumanlar tarafı n da n
ık inci muhasarası dıye anılan o sefer ne hazırı
dır:
zun bir muhasaradan sonra şiddet l i bir
~,ı olur, guneş ı;ocuk l arı o lan arap lar, A yasıafanos'ıan H a li ç'e ka d ar, kesif bir ka r a l t ın 
da k alırlar, k ırılırl ar, ölurler. Şi m di Tü r k
Olulerinin sur boıunca, yatt ı ğı o meza rl ı kl a ra
o zaman P eı·gamber'i görmuş, ya h u ı da Peygambcr'i görenlerı görnıuş olan l arı n k emı kl e
ri gömulmuşıu.

* *

ı,..: o,ıanıanıyye'nin so n m u h asarası, surların aıılnıaı. kırılıııaı . y ıkıl maz, geçilm e, nı e
ı;incıı önunde bır nıudde ı gevşe r g ib i o ld u .
'iaddıaııı ll alil P a a 'yla b ı rço k u lema bu m u-

tı,h.ıranın n:f'ını: ıarafı ard ıl ar. A lşe m ~eddin
;iddeılc harbe de,am eınıeğ ı

, e /,a~a no, P a~a
ı,ıiyorlardı.

l· cııh gecesi. sabaha k arşı. Ak şe m sed din
bır ıc:pı: u tl' I ı nden, \.. ana tl a rını aça n k oca mı ş

bir

\.. ;.ırı al

gibı.

ıııukııı h u 'l - clıdd!"

\.. o ll a rını

aça ra k :

nidilsiyle

bağ ırırk e n ,

" Y5

ge nç
l olu n un )ııııırıığu n a ı op l a nmı ş y ıl 
dırıın l ,ır gıb ı. \lra ıle. buyuk ı op l a rı , Anadohı. R ıı ınl'l ı oı.:akları ııı n askerleri m , azcplcri.
,ı:yınl'nlt· ıı . , ı p~i h ıleri ve ı;o n da rbe olan Yeni l · ,iı ı lı. ,ağ

ı.;c.:ri'y ı ,ur l arı n u ıı: ı ıne boşa lıı yordu . Ku rü n - ı
\ 11,ı.1·11111 'lltl !!,l'l.'ı..''ı ı gc1ı,· i p . şafa ı.. sö l-.cr kcn .
as ırl arda n beri y u ı l e rce Ba rb a r ordu l a rı k a r~ ı 
sın d a ı:öı ulnı iyc n su rl a r bi rd enb ire çönlldü ler.

Ge n ı: ve dinı: Y c nı çer il e r , Top k a pı ve Edirn el apı arasın d a kı l ykos vadis inin o rt as ınd a n
K o, ı a n ıa ni yye'ni n iç ine g ı rd i lc r.
Paıri k ve bu ı ıi n ruhba n, ellerind e haç la r ,
,oın sır m a a ba la r giyi nmi ş, ge nç Ffııi h ' in ka rı ı ; ına çı kııl a r . Belden in a nahı a r l a rını ı c~ l im ve
kı l i ;c n i n a n a hı a rl a rını a ıı yye di ye istedil er , (Faııh ) bir 1-. ıl i,c n i n a n a hı a rl a rını onlara ve rdi .

Ge nç Fa ıih , fc ıh i n ert es i g unu es ki aıı ' a 
ila hile ri b uldurdu ; u, un u nı dı ya
ko n uş t u l a r . Bu ava re ler R o m a' nın va ri sini ta nı ya ra k hep ı h ı idil e ıı ıl e r . Kilise, dıl ş nı a n l a rı 
nın İ s l a m a ilı i h a kını du ya r du yma,. ge nç
l ·a ıih ' d c n ı a rd l a rını ri ca cııi l er.
~
neyı yaşaıa n

( Dev a mı Yir m idö rıt e )

"Kostantıniyye

Haberleri Gazetesi'nin

neredeyse gelenekselleşmeye
"Metropol/er" dizisinin bir
yenisini "Bizim Şehir Haberleri" adı
altında yayımlıyor olmamız tüm
yazarlarımız gibi beni de rahatsız
ediyor, ancak gazetemizin açmış olduğu
dava sonuçlanıncaya kadar dunıma
uyum sağlamak zonındayız. '·
artık

başlayan

izbon da i tanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş
bir kent. Porteki z' in baş
kentini dev bir metropol
olarak algılamak pek
mümkün değil, za ten küçük bir ülke olan Portekiz'in başkenti öyle pek
kalabalık bir kent de değil. Yeninin pek
ulaşamadığı,
kinin ise iyice eskimeye
yüz tuttuğu Lizbon, 1960'ların İ stan
bul'unu, insanda derin acılar bırakara_k
anım

atıyor.

Özellikle 27 Mayı 1960 devriminden sonra, daha demokratik bir y.öntem le i tanbul'a sahip çık ıl acağ ı

•

görünce, kendimi 60 yaş
emekliye ayrılmış çocuks uz bir
ailenin evinde gibi hissettim. Yer yer göz
kamaştıran güzellikteki şehir dekorları
ge nel bir eskilik içinde yok olmaya yüz
tutmuşlar. Avrupa'nın ilk sinema salonl a rınd a n birisi olan ANIMATOGRAFO
DO ROSSIO'nın fotograflarını çekerken gözü mün Ônüne Şa n Sineması, geldi. Onlar belki ROSSIO kadar es ki
değildirler a m a
kaderleri ben ziyor.
ROSSIO sine ma s ı henü z kapanmamı ş,
harap durumda ve ya lnı zca se ks filml eri gös teriyor. Lizbon'ün ünlü kahvah anesi Brasilien 'in önündeki okside olmuş,
o turan ada m heykeli ile resim çektirdim,
sonra da cafe'ye girip kahve içmeye
öze ndim ama, ora nın d a kaderi bir a nlamda Markiz ile ay nı; Marki z kapan arak yok o ldu , Brasilien ise aşırı pisliği,
korkunç kötü servisi ve dökülen iç dekoru ile yaşayan bir ö lü görü ntü sünü
veriyor.
Li zbon'u an latan her kitapta hoş
ve güzel re imleri yay ıml ana n dar ara
okak l arının bi L de öy le, esk iden çeki lmiş hoş bir fotoğrafını yayın l amay ı yeğ
ledik, ancak işin aslını isterseniz bu
akaklar şimdi l erde gayet bakımsız ve
yok olmaya yüz tutmuş bir tarihin çirkak

banklarını

ve (ve mevsimine göre ateşte kestane)
kokuyor. Vitrinler pırıl pırıl si linmi ş,
taksiler tertemiz, ama ötesi yok . Ünlü
lokantaları var örneğin; almış oldukları ödülleri koyacak yer bulamıyorlar.
Rezervasyon yapmak için iyice bir bahşiş i gözden çıkartmak gerekiyor ama
girdiğinizden yine ay nı şoka u ğ ruyor s u 
nu z: Yaş lı ga rson la r aya kta durm ~ktan
yorulmuş, birbirlerine çarp ı yo rlar, karş ını zdaki ma şada eskiyen dudaklarından
ruju taşmış, oğlu " koministlikten" dükkan sa h i pli ğ in ~ terfi e tmi ş bir hanım ve
üç kendil ey in ar kad aş ı , büyük bir merasimle porto tadı yo rlar.

larında

Duva rl ar kaplanmış ve sak lanmı ş.
kapl a ma, yağ lekes i duman ve
i's te n perişan, kapı c ının taksi çağırmak
gibi bir hu yu yok; çü nkü onun zamanınd a k ap ıd a bekleyen atlı araba lar vardı nasılsa . . .
Kumaş

in san ı

insa n yapan geçmiş kültürü
olduğuna göre, yaratı l acak o la n yen inin
a nl am lı o lab ilmesi için UNICEF gibi bir
kuruluş mu gerekiyor? Eskinin korun ması şart o ldu ğuna ve 7 tepeli birçok şe
hir yok olmaya yüz tuttuğuna göre,
çoc ukl ar gibi şehir l er de m i korunmaya alınmal ı ? ~

I.İ/11 0'.\' ............... .. NOSTALGİA .......... .

,
Cüneyt AYRAL
.

:··
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beklenirken, İstanbul gittikçe yok olan
bir şehir haline geldi. LiLbon'da da durum hemen hemen aynı. Çoğun lu ğu Avrupa Topluluğu ülkelerinde işçi olan
Portekiı:liler, ülkelerini bir "tatil yeri"
olarak bcllcmi ) ler ve tarihi' Li/bon'un
korunması için hiçbir çaba gfüterm iyorlar, hatta saklamayı bile pek iyi becerdikleri söylenemez.
Şehre

bir goruntiJ sağ la yan
tramvayları eskilikten artık kendi ken disini bile taşıyama:ı hale gelmiş; yüriJ mesine yürüyor hep i, temiz de ama,
iyice eskimişler, bir süre sonra artık -iyice
yok olacaklar ve o zaman da şe hre verdikleri tad kaybolacak.
Örneğin Sanla Juslo " asansörü ünlü Fransız bay Eiffel'in yapıtlarından birisi, ne yazık ki, ne çevre düzenlemesi
ne de asansörün kendisi böyle önem li
bir yapıt olduğunu gösteremiyor.
ÖR .. BAY EIFFEL'I ÜNL .. ÜR .. LERI DE AMA,
LEYE BAKIN, BiR DE LIZBON 'DAKI ASA , SÖ RE.

hoş

Taşıt trafiğine kapalı bazı

caddelerinde masif ağaçtan

Lizbon
so-

yap ılmı ş

;,; ;:;;;;;,,;

.

..;;;;.__,;.;.

~

kinle~en belge leri olarak

yaş ı yor l ar.

Porteki z' in yaşam ınd a çok önemli
rol oynayan komünist işçi hareketi, yıl
lar süren savaş ımında duvarları çok kul lanmı ş; bu ned enle de Lizbon i şç i
mahallesinin ana caddes indeki siyasa l
me saj lı duvar yaz ıları korunuyor.

IÖn sayfadaki

Portekiz ' iıı

her yanında o ldu ğ u gib i
Lizbon'da da sera mik sa natı hayli yoğu n biçimde ku ll an ıl mış şe hrin dekorasyo nunda . Tüm sokak adları eramik
panolara yazı l m ı ş. Çoğu binanın yüzeyi seramiklerle kaplı. Lizbon'un ün lü seramik müzesinde de ge rek ge leneksel
ürünleri, gerekse çağdaş yaral ıl arı birlikte izlemek o l anak lı. Çağdaş seramik
sa natçıları, ürünlerinde çağ ı yaka lamayı ne denli başarabi lmi ş lerse de kentin
yaşantısına kat ıl amam ı ş l ar ve tarihi mü zenin sa lonlarında sak lı kalmışlar.
Lizbon, tam an l a mı y l a "sakla nmı ş
bir şehir": Korumaya gerek görü lmeden
yaşanan esk i ev ler gibi, tertemiz, sa bun

ŞAN-ROSSIO

resimler
ÜNI.İ İ Al.FAMA MAIIAU . ES İ N İ N oın A(AG DA N
KALMA DA R SO KAKI. A l<I VE ROM A TE RASLAR 1.

II U G .. ZELI.İK SAKLA
KOIWNMAI.IDIR.

MAMAI.I,

II U IIE YKELİ YANINDA BİR AZ UZUN
OTUIWRSA iZ, LİZBON BU RAS I: S İZ DE
OKSİDE Ol.URSU UZ Al.İMALI.Ali .
I.İZBO N'UN Ü

LÜ SE RAMİKLERİ.

I.İZBO N' D A THAFİK POLİ S İ N İ GÖRÜ 'CE 6
YAŞIMI

ANIMSAl>IM : 1960 YII.INDA
IIAl.ı\S KARGAZİ CA DDES İ İU-'. IWM EI.İ
CADDESİNİN KES İ ŞTİGİ YERDE DURAN
Ş İ ŞMA

BA

IJİR TRAFİK POLİ Sİ. DENİZCİLİK

KASl'NIN YUVARLAK KUTUSUNDA

TIUFİ(;İ YÖNETİRDİ.

Bakmayın

bu görüntüye,
onlar da
asfalt çağına
koşarak

ilerliyorlar.

HATTI

"'ıı~,h.\.,luı.rn

~________B_i_zi~l~_
H_iR________ --,

BIZIM~~HIR
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19. Yüzyılda "GALATA mektepleri"•
•
(ISTANBUL UMUMHANELERi)
•

H. KEMAL ÇAGIN

/

stanbu l'da Karaköy namı değer "Karaköy" Abanoz sokak, tarih boyunca pek çok erkeğin ilk cinsel deneyimlerini yaşadığı, delikanlılığının ateşini so ndürdüğü, ilk hovardalığa adım altığı,
kadın denilen cins-i !atine ilk tanıştığı, esk ilerin deyimiyle "mektep", yenilerin yak ıştırmasıyla "genelev"
diye anılan, toplum yaşam ımllda önemli deneyimlerin edinildiği bir yer olarak gü nümü ze değin i şle
vini sürclurmüştür. Kim ki "Yüksek Kaldırımdı" bilmez kim ki , "Zürcfa Sokağa" mektebe gitm ez,
" urıneli Mehalat "ın kapısını ça lma ,, maçoluğun raconuna uymaz, Eleni'ye gö re "o erkekten sayı imal

idi.

Zurefa sokağın dik olmasından mıdır, yoksak röntgene yatanların, manzarayı umumiyeyi görmek adına boyunlarını ziyadesiyle u,aımalarından mıdır pek bilinmez ama, adına layık bir sokaktır
Zurefa. Çünkü lsıanbul'un ıum fallokraıları ve maçaları günümüzde bile bu sokakta volta atar, bı
yık burar, salya, sümük adına ummumhane denilen o "kutsal evi" seyre dalar. Zürefa, Osmanlıca
da "Zariner" anlamında kullanılan bir sözcük olması sebebiyle Galata'nın Galata, Pera'nın Pcra
olduğu dönemlerde bu sokaktan ,arif hatunların resmi geçit yapt ı ğını ve Konstantiniyye'nin cici beylerine gerdan kırıp göz süzüp, beğendiklerine mendil allıkları rivayet edildiğinde, meşhur muharrir
Ahmet Rasim'in bu konuda ki ıecrtibesi ve bilgisine başvurmak sanırım bir yerde kaçınılmazdır. "Evet,
o ,aman da zanparalık, umumhanecilik iki kısma ayrılırdı. Birine "isliim zanparalığı" diğerine "Pera
hovardalığı" denirdi. İslam ,anparalığı tehlikeli, yani baskınlı, Pera hovardalığı ise (serbest) liberıa
idi. Gerçi lstanbul tarafındaki Acem, Hürmüz, Kaymak tabağı, Bahri, Mumcu Ahmed veya Zina
Yokuşu gibi naml arla şöhret o lmu ş umumhanelerde de o zamanlar - şimdiki gibi - "Zaptiye Kapusu"
denilen, inzibat Dairesi kodamanlarıyla uyuşulduğu takdirde saz bulundurmak, sabahlara kadar ol dukça sessiz alemler yapmak müyesser olur idiyse de; herhalde içkisiz oturulmaz idi. Pera hovardalı
ğı ise dediğim gibi liberıa, yani nisbeten pek ziyade serbest idi. Kesesine güvenen saz da zurna da
getirir, eğlenir, laterna da getirir, kapının önüne diker, dangıl gungul sabaha kadar çaldırır, ufak
tefek nar'a atar, şangır şungur cam kırar, fakat cinayet olmadıkça baskına uğramazdı.
Ahmeı
mız

Rasim'den

bu saurlar,

aktardığı

yazarın

Galata'-

daki eğlence yerlerinden ilk defa
Daruş-şafaka'da talebe iken haberdar olduğunu ve ınıf arkadaş
larından birinin bizzat yaşadığı
olaylar üzerine kaleme aldığını
doğrulamaktadır. Yazar arkadaşından ilk· gençlik yıllarında dinlediği bir olay "Fuhş-i Atik adlı
kitabında "iyice hatırımdadır ki
mubassır mahbesdeki arkadaşımız
için bize "Galata" "kerhane" sözunu söylediği andan itibaren ben
bu iki kelimeye balmumu yapıştır
dım. Şimdilik dersim bu idi."

Özenle korunmu bir sokak -e masif tahtadan uretilmi ferforje a)akl ı banklar. Hiçbir reklama
gerek du)ulmadan, bire, dekore edercesine öanle kurulmu )ıllar öncesinde Lizbon.

"Giysim ve ben hayal kurmaya bayılırız ... "
•
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" II AY lR SEVER
A YAKKAB 1C 1LAR"

Ahmet

Rasim'in

Atik"i bir yana, genelev

c.,

<
u-

"Fuhş-i
ka\ramı

nın geçmişi

gerçekte antik çağa
"O dönemlerde kadın

dek ulaşır.
lar Bereket Tanrısı'na tapınaklar
da sunak olarak sunulurdu . Bir tür
adak olarak yap ılan bu hareket,
dinsel bir amaç taşımakta ve kutsal gerdek adıy la anı lmakt aydı.
M O. 980 yıllarında Yunan fahi~cleri Afrodit'in tapınağında toplanırlardı. Akdeniz'de ticaret
ge li ştikçe aşk satın almak için tapınağın yolu nu soran deni,ci ve
yolcuların say ı sı da hızla arı maya
başlamıştı.

Afrodiı

:ı:

KOLTUK EVLE Rİ NDEN BİRİ 'DE MÜŞTERİYE HAZ IRLIK
lüman halkın yaşadığı yerlerde çalışan kiirhanelerin yarım asra yakın bir geçmişi olduğu andadır:
" Bizde hükümetin mürakiibesi altında olarak Umumhane küşadı zannederim ki ancak ıarım a;n
mütecavizdir. Gerçi "Acem'in" eskiden "Çivizade" namıyla maruf birinden munıekil olduğunu işiııim
ise de bununla emsalinin nev-ama hükilmeı konırolu altında bulunduğu zama nl arda ··Beyoğlu"
"Galata" ve hcvalisi pek ziyade civcivli idi . Payiıahııa fuhuşu aleniyete döken Kemeraltı - Kömurcli
Sokağı - Yüksek Kaldırım - Kul edibi - Kalyoncu Kolluğu - Çiçekçi, Yenişehir Ovası gitgide lstanbul
dahilinde de "Yeni Camii" şırfıntı takımını yuze çıkarmışdı. "Mezarlık Orospusu" tabir-i müstehcenin delaleı-i kadimesi de bizi şehrin sur haricinde, ·· üsküdarın tepelerinde", Haydar Paşa·ya doğ
ru sarkan serv-ziirında ah yaya dur, emvaıa Gar bir şirzime-i fası kanın , ucudundan haberdar eder."

tapınağında

icra-i sanat eyleyen kı,ların çoğu
bu işi dışarıda da yap ı yor ve iyi bir
ek kaıanç ,ağ lı yor l ardı. Taı ihıe
bilinen ilk ge ne lev kurucusu i,e
Atinalıl arın kanun koyucusu olan

KOLTUK EVLE Rİ

19. Y ÜZYIL U M U MI-I ANEL ERİ N D E (A l.l~AN İ ( İ Ş İ.

Solorı'dur. Halkının narnu o; unu kurtarmak için in ,;a ni amaçlarla genelev kuran bu ünlü devlet adamının ardından bir başka devlet adamı, Caıo'da genelevlerin yara rına inanmıştı. Eski Roına 'da ge nç

Yaııda

gidi}or

OKS İD E

-

,o,unu
ınu '?

ctıigiın

1 avarcs de )Cr bulan wvini)or, ama

Liıbon'lu değilse

bir daha

Umum hanelere göre, bu ıipıc ki fuhuşhanelcrin ba,ılarının, görünuş, e işleyiş bakımından normal evlerden pek farkı yoktu. Yine Fuhş-i Aıik'ır anlatılan bu tür evlerin mlişıerileri. misafir görunüşlı altında evlere girebi lirlerdi : "O ,amanın Ceride-i fuhşiyaıında munderic o lan Silivri Kapı ındaki
Ro1a 'nın Lang3'daki meşhur evi ... Faıına'nın Dcmirkapı'daki. Karakaş'ın vesairenin koltukları gi-

gelinler fahişeler gibi kızlıklarını kocalarıyla yaptık ları ilk cinsel birııleşme ve boıdurınayıp bu i~ için
Evlilik tansın Mutunus'un demirden yap ılmı ş cinse l organını kullanırlardı. Co n san ıin opolis'ıc bu
araçları yapanlar çoğun lukla ayakkabıcılardı ve olisbo, "hayırsever" adı ile tanınırlardı. Öıellikle
Millet'li olisbosların bu an lamda çok ünlü olduğu söylenir. Ya sa kların çok yaygın olduğu O,manlı
imparatorluğunda o dönem haremde yaşayan s ultanların ve cariyelerin tıpkı Yunani s ıan"da yaşaya n
kadınlar gibi "zıbık"adı verilen tahtadan yapılmış ci nsel organlar kullandıkları bilinmektedir.

bi ımibıe,cl koltukla r. ikinci derecede bir meı11il idiler. Birinci derecedeki koltuklar erkeğiyle efendi,iyle bılyuk, kuçuk hanımlarıyla ,ahiren ehl-i ırı görunen hanckr idi. Bunların içinde oldukça mefruş
odaları. ,aloııları. piyanoları bulunanlar da var idi . Buralara elinde hoşıı,·a. paket tutan bir hizmetçi
arkadan yiirild liğli halde misafir suretinde gidi lmek , h11lı hızlı k apı ça lınmak, içeriden gelen: "Kim

19. yü,yıla dönersek;
lstanbul'da meşhur ummuhanclerin genellikle "Çapa Çeşmesi" ve "Şekerci Sokak'ıa" bulun duğunu ve Acem-Bahri-Hlirmli,-Kaymak adlarıyla çalıştıklarını ve bu karhanelerin Galaıa'nın ak,ine Aksaray semtinde lcra-i sanat eylediklerini yi ne aşağıdaki sa tırlarda erbabının kalemindcn ~ôylc
öğreniyoruz; "Aksaray Cidden bir muhit idi. Evvel emirde Şekerci. okağı'nclaki "kaymak" gibi
fuhuşhanelerde bun lardan az çok mlı s ıakil geçinen ko ltuk lar "Çapa Çeşmesi" bükünıuleri ara\lnda
ki Acem, Bahri ve ıcvab-i hemen hemen munta,am bir teş kilatı andırırdı. Uu yerlerde ba~ıa "Kaymak tabağı" lakabıyla maruf fevkalade ş i ş man bir kadın ile Htirmu7 - Halcı - Fıınaı Kanbur F,maKalfa hanım , vesaire tertibata nenret ederlerdi."
Ahmet Rasim'in Fuhş-i Atik kitabında Beyoğlu ile Üsküdar'ın ayrı me~rep ıe olduğu vurgula nırken o dönem hilkümetlcrinin denetlemesi alt ı nda umumhanelerin açıldığı ve Hristi yan ıcba ile mus-

Alımcı Ra ,iııı bu evlere gitmenin ı\ksaray. Galata ,e Beyoğlu"ndaki umumhanelerden çok daha ıo r o ldu ğu nu . basl.ın tehlikesinin lıcr an bu fuhuş yu,alarını tehdit cııiğini anlaımakıadır. Yazarın "Koltuk Evlcri'ndcn söı eden kadem tecrübeleri. bu e, lere şehircilik nokıa-ı nazarından bakıldığında

o? sualinl.' irıicalcn irad edilen: "Aı,; ıey,c ben geldim " mukabelesini muıdikip merdi venlerden suraılc

inilmek

fiy.ıkaları sığardı. · ·

binaların ıanıiın bakımından ı·ok dti,ensiz olduğu. so kakların karı şık bir man zara arzeıtiği mahallerde ıc sadllf edildiğini scıcl irııı e kı eclir. Koltuk evkrini işleten vcy<l mahallerde faaliyet gösteren kadınlarla fuhuşa iltifat eden erkekler çeşitli vesilelerle tanışır, anlaşırlar. Kadın evini munasip bir şeki lde
ya gö,ıerir ya da ye rini tarif eder. Bu evlere erkekler. metresleri ya da kapatmaları durumunda o lan
kadınları do getirir. fuhu~a itibar eden insanlarca makbul sayılan gece alemleri ıerıibederler. Ahmed
Ra;im'in Berber dukkanında tanıdığı insanlardan biri olan Muzaffer Bey, Mak sud adlı meyhanede.
kerhaneye nasıl giııiklcrini şöy le anlatır: "Gc,cn hafta bugıın ben burada oturuyordum. Süleyman
( Dev amı Yirmi yedid e)
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Uğradık ve "Ev Kadını" ad lı kitabı sord uk . Mah-
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Efendim, ben kitabı satamam. Bunun naşiri ya-

yıırn:ısı Serafim Efendi. Ondan isteyin, dedi.

· .ı . ·. ., ··
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Serafim Efendi Osmanlı ülkelerinde "Kıraathane"
dı:ııilcıı kurumu icat etmiş ve Divan Yolundaki
"Kıraathane-i Osmanı"nin müdürü: Bizim oraya gitme-
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miz gerek.
Aslında onun yenine, geçen pazar kitap müzayedesine gitseydik, oradan altı yüz bin biracığa bu 1882 basımlı
kitabın temiz bir nüshasını alabilirdik.
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u yazıya "Ah nerede o eski kadın 
lar! .. ba ~ lığını koymuştum; sonra ,· azgeı;tim. sayın ok.u run aklına hemen yeniçerilerin gözlerine kül serpip 11.
1ahmuı ·u damlar üstünden kaçıran Cevriye Kalfa, ya da
Kurtuluş Sa,·aşının büyük kadınları Nakiye ve Halide Edip
hanımlar gelebilir. Oysa bizim konumuz başka. Şimdi si zinle ,·üz vıl öncesine bir geziye çıkacağız. Babıali yöresinde ·Ebu~suuı caddesinde 12 numarada Mahmut Bey'in
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"Ev Kadını" kitabını Ayşe Fahriye Hanım yazmış,
-1-18 Sayfa. Konusu "Yemek sanatı ve sofra adabı." Gü,
Lel bir kitap!

o
o
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Bizim bu günkü ütopyamızın kaynakları, bildiğiniz
gibi, Tanzimat Osmanlısı'nda. Yani şimdi aklımızca bir
taraftan sakal bırakıp ve salavat getirip, öteyandan Batı
. nın İslam alemine karşı olan cephesinin uç nöbetçiliğini
yaparak Avrupa Topluluğuna katılacağız ya: Osmanlı da
öyle. :. Bir yandan karmakarışık bir toplumlar topluluğu
nu Ortaçağ kurallarına göre yönetmek ve öteyandan; dış
görünüşte birşeyler yaparak Batıda şöyle uygunca, ne şiş
ne de kebabı yakmaksızın bir yer almak ... Bu kadar katkı maddesi yeter. Gelelim konumuza.
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Osmanlı, yani Kütahya'daki, ya da Üsküp'teki Os-
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manlı'nın yemek yapmak ve yemek yemek sanatı olduğuna inananlardan değilim. Bizim, Tanrı rahmetini
esirgemesin, üstadlarımızdan Said Naci Ergin' (Eski Ma-

i

liye bakanlarından)in söylediklerini unutamam:
- Benim çocukluğumda evde konuşurlardı; bakır
kap icad edileliberi yemeklerin tadı kaçtı, derlerdi.
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Said Naci Üstad Niğdeli'ydi, ama anladığıma göre
o zamanlarda yemek güveçlerde pişirilirmiş. Ayşe Fahriye Hanım gerçi güveçten sözediyor ama, doğrusu daha
çok, zamanına göre, çağdaş teknolojiye ağırlık veriyor.
Biz yine Ayşe Fahriye hanımın kitabına dönelim. Ev
Kadını'nda tam 884 tane reçete var. Etliler, sebzeliler, balıklar, tatlılar, tuzlular, turşular, beğen dili piliç ve saray
silkmesi ... daha neler ... İslakoz nasıl haşlanır'dan, koruk şurubu nasıl hazırlanır'a kadar ... Bakın burası çok
önemli; çünki bir büyük bölüm içkilere ayrılmış. ünce o
bizim annelerimizin, anneannelerimiz hazırladıkları renk
renk şerbetlerden sözediliyor. Siz sevgili okurlarımın adını
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bile bilmedikleri mesela "Demirhindi" şurubu fi.
lan . . . Sonra derken bir bölüm başlığı çıkıyor karşımıza: "Meşrubat hakkında layıha" ...
Bakın

1882 tarihinde Ayşe Fahriye büyükabya da Gedikpaşa'daki konağın denize bakan bir odasında oturup yazdıkları ne ilginç:
(Bu günkü dil ile) diyor ki:
lamızın, Boğaz

"İçkilerin hepsi hem zararlıdır, hem mektuhtur. Dinimizce yasaklanmıştır. Bir tek katresi haramdır. ve günahtır. İçen Cehennemi boylar
.. . vb.vb ... Sonra içtenliğinden kuşku olmayan bir
şeyler söylüyor:

"Bu iş böyledir ama halkımız yine de içiyor.
Üstelik zararlı ve zehirli içkiler içiyor. Ondan daha fenası Avrupa ' dan getirtilen çok sakıncalı (demek oluyor ki içkiyi Avrupalılar yaparsa sakıncası
daha çok.) (içkileri de içiyor) . İşte bu fenadır. (Madem ki bu z ıkkım içiliyor) öyleyse, ben (diyor) si ze
bu içki denilen mekruh nesnenin temiz olarak nasıl yapılacağını (eğer içmekte direniyor ve günah iş 
lemeyi göze alıyorsanı z hesabını da kendini z
Tanrıya vereceğinize göre) anlatayım . Siz de hiç olmazsa zararsız ve temiz içkiler için. (Yazarın notu: Afiyet olsun efendim.).
Ve ... ondan sonra başlıyo r tarifler, reçeteler,
deyimlerle içki imaline ilişkin Know How ...
Temiz şarap nasıl yapılır? Temiz şampanya nasıl
imal edilir? Temi z rakı nasıl çekilir (Bu arada mastikası, düzü, kabası ve daha kaç türlüsü varsa, hiç
birisini ihmal etmiyor) . Bu da bitmiyor, inbikten
çekilecek Temiz rakının nasıl içileceği de anlatılı
yor. Sofra nasıl kurulacak hangi takımlar, hangi
bardak ve kadehler ... Sonra efendim ... mezeler nasıl o lacak? Tabii o arada, yazmak isteyip de yazamadığı şey l er de olabilir. Mesela evin beyini rakı
içerken yalnız bırakmamak için hanımı da kaç kadeh parlatabilir? Neyse biz Ayşe Fahriye büyük ablamızın duygu ve isteklerine karışmayı aklımızdan
geçiremeyiz.
0

İşin asıl ağırlığı şurada .. . Bu tarihlerde Osmantoplumunun ahlak değerleri bir tuhaf. Bir taraftan, sahneye çıkmak şöyle dursun kadının tiyatro,
ortaoyunu ya da karagöz seyretmesi yasak. Öteyandan erkekler kadın seyretmek ihtiyaçlarını, ortaoyununa zenneleri çıkartarak, yani uygunca
erkeklere kadın giysisi giydirerek yaşmak tutturarak ve bunların çoluk çocuk herkesin önünde kadın gibi işveli işveli kırıttırarak tatmin ediyor. Bu
çirkin çelişki müslümanların en kutsal ayında Ramazanda, Direkler arasında, Bayazıt ve Şehzade camilerinin yanı başında sergileniyor. Ama Ayşe

Fahriye Hanım, ayni tarihlerde bir yemek masaerkekli kadınla oturup birlikte konuşa gülüşe nasıl yemek yenileceğini ve içki içileceğini, uygar
ve çağdaş bir yaşamın ne demek olabileceğini anlatıyor. O zamanki toplumun bunu anlayıp anlamadığını uzun boylu araştırmaya gerek yok elbette.
Çünki 1923'e tam 31 yıl var. 1923'e kadar uyuna cak uzun bür süre.
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İstanbul
Kostantıniyye

sında

Ayşe

Fahriye Abla yü z y ı l unce Osmanlı in anlatmaya çalı ş tı ğ ın ıatlı üı nr, ,;ı iriıı ,aıı;ı
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İstanbul'u birlikte koruyalım birlikte savunalım.

Zincirlikuyu Cad. Selin Apt. 15/ 11 Ulus 80250 İstanbul
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DER
SAADET
ızım patron dellenmcye görsün,
tozu dumana katar billahi. Bakmış ki Zaman (tersinden de okuyunuz!) gazetesi, göndermiş
olduğu yanıt yazısını yayımlamı

yor, sarılmış telefona, M. Ali
Eren'i aramış "sen kaç yıllık gazetecisin bakalım paşam?"
diye açmış ağzını. M .A. Eren de "gafil" patrona
ne sormuş dersiniz? "Efendim, siz şu hemşehrilik
bilincini nasıl yaratacaksınız?" demiş. Patron baş
lamış: "Bak, paşam İslamın şart ı beş vakit namaz,
yani beş kere yıkanılacak, sen otobüse binebiliyor
mus un? Yok .. Neden? Ayak kokuyor! . .. Kabul
mü? Kabul. Peki ne yapalım şimdi? Sen, önce mes
yapılmama ı sık sık yıkanılması ve temizliğin imandan geldiğini üzerine yazacaksın, bu sefer okurların ba ş layacak "su yok ki yıkanalım" diye sana
karşı çıkmaya, o zaman bana geleceksin. Sen zaman , ben Kostantıniyye bir şemşehrilik sorununund a b i rl eş mi ş i z , dünya görüşlerimiz farklı olabilir,
a ma bu konuda ç ıkarlarımız aynı , yıkanacak su bulamıyoru z , birlikte İSKİ'ye yürüyeceğiz, tek ses, bu
se s İ s tanbul ' un sesi. Yani bu gazete nasıl seninle
ya ş amayı (ki en yeni İstanbullu'sun) öğreniyorsa,
s en d e b e nimle geçinmeyi, birlikte y aşamayı
ö ğ re nece k s in " d ey i ve rmi ş. Şimdi patron Eren'in
yaz ı ını yay ımlam a ını bekli yor . Ardından Eren röp o rt a j i s t e mi ş, p a tron da o lur demiş . B a kalım ne le r o laca k ş imdi? . . ·

'
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Neveser Vapuru
Nejat Gülen

Tabii kimin andropozda kimin menapozda olduğu biraz karışık bana kalırsa. Aman, sonunda
gazete çıkıyor ya siz ona bakın .
Cahil Kayra ile patronun son telefon konuş
ması da bir başka oldu. Koskoca bir sayın bakan

Geçenlerde de Enis Batur telefon etmiş; adam
masum, Vü s'at O. Bener'i n telefonunu istemeye
aramış, ama fırsat bu ya başlamış bizimkisi; yok
efendim Enis Batur da Dekorasyon dergisi yazı kurulunda, Kostantıniyye konusuna bu kadar önem
verilmesine neden böyle karşı çıkmışmış? v.b ...
Enis her za manki gibi soğukkanlığını koruyarak
"ben subjectif biriyim" demişse de, patron için den geçirdiklerini (nasıl olduysa) dizginleyip, bari
biraz yaz ı gönder bizim gazeteye deyip ilişkiyi sı
caklaştırmayı denemiş, hem de Hilmi Yavuz üzerine yazmasını önermiş. Enis Batur ise "Ben Hilmi
Yavuz ile ilgili hiç birşey yazmama kararı aldım"

ile telefon konuşmayı bilmiyor bizim ki; iyice bir
hal oldu. Cahit bey, kendisine sürekli "bedava"
yaptırılan işlerden usanmış olacak ki yakınmış.
"Cüneyt Beyciğim siz 'de beni istismar ediyorsunuz!". deyivermiş. Patron da : "Bu da yeni misyonumuz efendim, asıl istismar edilen benim; bir
lira kazanmadan hala bu gazeteyi yaşatıyorum,
hem de derdini çekiyorum" demez mi? Yahu, bir
"aman efendim" de, "canım efendim" de, eski
adamdır, saygılı konuş ... Yok! Bana kalırsa bizim
patron artık kendini iyice birşey zannediyor, iki gazete onunla söyleşi yaptı diye olacak, oturacak koltuk beğenemiyor. .. Olmaz! olmaz ama oluyor işte,
kafirin de elinden iş kurtulmuyor .

demiştim.
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Gördüğümüz gibi İslambol şehri kaynıyor. ""'.
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Bir de vurgu konusu var. Özettikle Arap ve Fars
kökenli sözcük ler yanlış vurgulanıyor. Uzatma işaret
lerini~ kaldırılmış olması bu atandaki hataları arıtırdı.
Genç spikerler dilimizde yaşayan esk i sözcükleri büyük
bir fütursuzlukla yan lı ş vurguluyorlar. Elbet bir gün
doğrusunu öğrenirler diye tesetti buluyorum, çünkü vurgu ları yan lı ş ama, Türkçeleri düzgün.
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Dilimizde türlü ıürlü lehçe var , şive var. Her yörenin lehçesi ayrı. Adana lehçesi, İ stanbul lehçesi. Doğ
rusu nedir? Tarıışmasız, doğrusu İstanbul lehçesidir.
Sayıları iyice azalan, has İstanbuıtutarın , bir kaç göbek lsıanbullu ana babadan gelenlerin konuşıuğu Türkçe'dir.
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Bunları

Ben ırkçı, dinci filan değilim, insanı insan olduğu
için dil, din, ırk farkı gözetmeden sevebi lmek için çabalayan biriyim. Kişileri ırklarına, dinlerine, ditterine
göre ayırmayaca k kadar uygarım çok şükür.
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Bugün musevi asıltı vatandaş larımı zın Türkçeleri
oldukça düzeldi, içlerinde öyleleri varki, ıek bir şive,
tek bir vurgu hatası bulamazsınız.

zuluyorum".
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skiden bizim Ada vapurunda musevi lerin, rumların yüksek sesle ve bozuk bir şive ile konuşmalarına çok
kızardık. Özellikte museviler çok
kötü konuşurlardı. Hem şiveleri, hem
vurguları, hem cümle yapıları bozuktu.
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Istanbul Türkçesi
TelevizyonTürkçesi

Benim derdim Türkçe ite, Türkçenin yanlış yazı
Bozuk Türkçe ile konuşan lara, hele
hele Televizyondaki Türkçe bozukluklarına çok "bo-
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Be n de ne yaptım? " Z aman'da patrona çatan
Prof. Nihat Sa mi Banarlı' ya patronun y ıllarca önce
çattı ğ ı yazı y ı buldum " kupürünü y ay ınlıyorum . Su
u y ur d ü ş m a n uyumaz; kurt Prof. Ban a rlı 19 y ıl
so n ra d a o lsa r öva n ş ı a lm aya d a vrandı a ma ne yapsa nafi le, bi zi m p a tron il e u ğ ra ş ılma z, adamın di linde ke mi k yok bir kere.

Taksim

Nisan sayısının hazırlanması aşamasında, patronla editörün mutad "ön toparlama toplantısı"
na istemeden kulak misafiri oldum biri veriyor,
öteki veriştiriyor, aman efendim! ... Ben ki dedikoducuyum, anlatamam; toplantının orta yerinde
editör kapıyı vurup çıktı, patron da arkasından;
"Bu, bunun kaçıncı andropozu yahu?' diye söylenmeye başladı.

1ıoç1a,1
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Beni asıl sinirlendiren Türkçesi bozuk kişilerin televizyonda konuşıurulması, halla bunlara uzun uzun
programlar yapt ırılması. Bir de yabancı dizilerdeki tercüme hataları var.
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Tünel

"Orhan Boran'h Dakikalar" programını izliyor
musunuz? Büıün televizyoncuların Orhan Boran'ı defalarca dinlemesini isterim. İstanbul Türkçesi nasıl konu şu lur , cümleler, kelimeler nasıl vurgulanır , deyimler
n as ıl kuıtanıhr öğrensinler diye.

hattında

Buna karşılık bir de Ertürk Yöndertı var. Adamın
telaffuzu bozuk , garip bir şivesi var, bütün vu r gu l arı
ra nh ş. Konuşma yeteneği yok . Televizyon programı
yapma konusunda bir marifeıi varsa, o başka iş, o hazırlasın , başkası konuşsun , bizim kulağımızı bozmaya
hakkı yok.

MERİH AKOGUL

***
Ya ğ mur çiseliyor. Tramvay raylarını
ortal a ya rak T a ksim'den Tünel 'e doğru
yürüyorum . Biliyorum tramvay seferleri niı) bu saatle çokt a n bitmiş oldu ğ unu,
Gündüz kapılara a s ıl a n mavi önlüklü ilkokul çoc ukları, uykunun u za uı ğ ı eli tuı 
ma k üzeredirler .
P av aroııi , Caru so ile " rü zgarın hı z lı
es ti ğ i yerd e" , yani Fra n s ı z k o n s olo s lu ğ u
nun karş ı köşes inde mükemmel bir ıenor
o lm a nın t a dını doya doya çıkarırk e n , üç
s in e ma y ı barındıran pa sajın g iri ş i bir
bay ram ye ri y mi şç e s in e gillikçe k a labalık 
l aş ı yo r. K cs ı a n e ve mı s ır sa t a nların ise
key fin e di yece k yo k . İki sevgili yük sek
ses le ıarıı ş nı aya ba ş lıy o r , sonra d a ge ldikl eri yöne d oğ ru sess izce u ı akla ş ı y or la r. Çevrede yumruk ya pııkları ellerinden
ıin e r ko kla ya n çocuklar ve artık o nları
y adırga m a d a n geçi p giden insa nl a r va r .
T a ~sim ve G al a ı asa ra y' d a ıum ıclcf"ın
kulübeleri do lu . Bu ı, aaıı e j c ıonlar kendi
fi y aılarını üçe kaıla y ıp ı c k ,i garalarl a
birlikl e sa ıılı yo rl a r .
Seyya r oy un ca k ç ı ı ezgii hında kendi
ke ndin e çal a n o rgla r, pilli oyunca kl a r ve
çcvre, inde kiını e l c nnıi ş o nl a rca in san va r.
1tc r~ey n a, ıl da d eğ i ~ i yo r ; nerede çocu~ t ıı ğ unıuıun l as ıikli fa res i ya da hava po mp a l a n d ı ğ ınd a ır a nıpe ı ça tan ı e.ıı c i
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" İ STA \B UL'U H EPİMİZ A N 'ı'ENİN ÇİRKİ', ÇOCUG NU SEVDIGI GİUI Si·. \ \H.l.n tr .
HT\Iİ \Wİ MİLLEıi'i Y~EHDİCİ BEYO(; ı,u İ~ıANBUl.' DA BAŞLIBAŞINA BİR IARİlflİlt

P ro fiı c rol ve grev, Türk çe 'de ilk ket
bir araya geli yo r İn c i Pa s ıan cs i'nde hafı al a r ca , uren bir grev le. Az ilerid e Hüseyin Avni Dede'yi g örü yo ru ı, s iluet

ANDRO İLE MENA

halinde. Dede, uzun bakımlı sa kalları
opal yüzükleri, eski paraları, kehribar
ıesbihleri ve tapulu çınarıy l a ıanınır.
Gündü zleri ne kadar Beya z ıılı 'ys a , geceleri de ok adar Peralı ' dır. Beyo ğ lu'nda
yürürken Çiçek Pa s ajı ' nın karanlı ğ ından
s ıyrılıp size ismini zle se len meyi sever .
Ne desek bo ş una , onu en gü zel marjinallerin bab as ı Cezmi Ersö z anlaımı ş ıır ki ıabında. Bi zim s ö y le y ec e ğ imi z ; o bir
şa i r dir ve ş iirin g er e kıirdi ğ i gibi yaş ar .
Güneş li havalarda koca çınarı göl ge iyle
korudu ğ u da riva y cı olunur. Kı s a c a s ı o
biraz i s ıanbul ' dur , ş iir kiı a plarını s allı ğ ı
lc 7gahı , erk e k iç çama ş ırları sa ı a n ıe z
gahla karş ı karş ıyadır. Benıeş irlcr, çünkü
ay ni dük~andan don ve ş iir kitabı almak
ces ar c ı i s ıcr.

Bir de Nejdet Evliyagil ' i dü ş ünün. Yıllardır ıet e
vizyonda ş iirleri katlediyor. N ecdeı Evliyagit l s ıanbul
Türkçesi konu ş uyor ama, şiir okumasını bilmiyor. Daha
doğrusu kendine özgü çok , ama çok kötü bir us!Gbta
şiir okuyor. Onun ağzında en güzel şiir, berbat , anlam sız
bir söz yığını halini ah yor .
Yine ıetevi zyond a Sanatçı l arla s ö y leşi(!) ya pan beyaz saç tı bir adam var. İlk okul öğrencilerinin piyes oynaması gibi yazı lı soruları okuyup sanki konu ş uyormu ş
gibi yapıyor. Geçen gün Firıı zan ile bir söy l eş i yapıı,
Firuzan'ı dinlemek i s ıiyorum, ama o yapay gülüş lü adamın yapa y konuşma s ına dayanamıyorum, onun için ,
kı s ıp Firu-

kumanda aletini etime aldım, onun sesini
zan'a sıra geli nce açtım .

***

Beyoğ lu ya lnı ıca Caclde-i Kebir 'den
i ba re ı o l say dı, ıııeselc yo ~nı: Fak a ı hemen ya n so ı..aı..l a rın çamur içindeki k az ıl 
mı ş halleri a ııa y oldan ç ıkmamayı
gcrckıiriyo r. Z ıı görünılı l c r böylece ça rpı 

Yabancı

dizilerin diline gelince:

" Tamam mı?" - "Oldu" - "Üzgiiniiın' ' • "Seni
Seviyorum" - ~'Sizin için ne yapabilirim" -

Bu konuyu hiç

c ı arm o nilere d ö nü şebili yo r. İ s ıaııbul'un
en po pıilcr kili sesi S ı. Aııı o in e' ın ~ o m ş u 
, u. şe hrin en ga rip iç çama ş ırlarını s aı a r,
bıııı a rağ men kili se nin ı aıı gocuyl a diikkaııııı ıc ıgiihıarı ı a nrının hu zurun a birlikle
ç ık ar l a r. Ara GLilcr"in y ıllar ö nce karlı bir
g uııd c Ga l a ıa ,aray' d a foı oğ ra fını çc kıi ğ i

Geçen akşam televi zyonda bir vesile ile Müşfik
Kenter, Orhan Veli'den ş iirler okudu. O şiirleri ilk yazıldığı günlerden bilirim, bizim kuşağın şairidir Orhan
Veli. O zamanlar ş iir maıineleri yapılırdı. Şairler, artistler, şiir l er okurdu . Müşfik Kenter, Orhan Veli ' nin
şii rl erin i o nefis lstanbul Türkçesi ile, o günlerdeki gibi okudu .

açm ı ya lım .

***

•

ıra ıııva y.

,o lu~ n egaıilkrinclen h o rılaya
rak üıcriıııiıc gelir. İ ~ ıc ıaııı bu s ırada
bcr es ki İ , ı a nbullu'nurı 00 Traıııva y kaldı 
rıldıkı a ıı ,o rıra bile ıramıa y ın alıında "" ;
(Dcvııını \'irınidörtte)

Ne otur ey TV Yetkilileri!
O Ada vapurundaki musevilerin bozuk Tllrkçeyle
konuşıuktarı günlere geri göıürtmey in bizi; gene o günlerdeki gibi cinleri başımıza s ı çraımayın, ne olur .
Kötü konuşan , bozuk konuşan , Türkçe bilmeyen
kişileri ıetevizyona çıkartmayın , bunların dilimizi kaı 
leımeterine müsaade eımeyin.
Etinizde iyi örnekler de var. İ ş ıe Orhan Boran,
Uğur Dündar, Aziz Üsıel, Musıafa Yolaşan, Korhan
Abay. Hep bunlar gibi İsıanbul Türkçesi konu şan l arı
televizyona çıkartın, Türkçemizi köıü konuşanları ekrandan uzaklaşıırın, ne otur ey TV Yeıkitileri!
yaz ı ktır

bize.

Ccj

TVÜRKÇE

İSTANBUL

opkapı Sarayının,

en karmaş ık, kayyol bulmanın en zo r olduğu bölümü muhakkak ki Harem-i
Hfimayundur. Bu görkemli , gö zler
kamaştıran salonun yanınd a n, bir
tür labirent kolu olan izbe , ka ran lık bir koridora geç ilir. Sonra, bu
koridordan bir ta ş lı ğa, bi r sofaya, ·
orada n d a bir b aş k a ko rid o rl a veya
me rdi venle bir b aş k a bö lü m e geçile rek içind e d o l aş ı p du rulur.
bolmaksızın

Ancak he r geç ilen ye r , ha tt a tu va letl er bile emsal siz iş l e m e l e r ve ç inile rl e b eze nmi ş tir.
H a reme iki nci av lud a k i k ap ıd a n g irelim : Kubbe
a ltının a rk as ınd a, bu gün d e ziya retç il e rin H a rem 'e
a lın dı kl a rı bu k a pı , "Araba k ap ı s ı " is mi n i a lm a kt ad ır . H arem sak in le rind en şe h irde gezmeye ç z ıkaca k 
lar b urada n arabaya binerle r ve Bab- üs Sela mda n , o rt a
kapıdan çıkar l ardı. Bu kap ı ile Gü lha ne park ı na açı
lan Şa l 1,_ apıı,ı ara s ında harem labirenti nin en ilginç koridorunu g örmckıe y i z. Araba kapısı K araağalar
ı aı afıııdan korunın a kıaydı.
K a raa ğ alar ' ın nöbeı

yerinden Büyük Kulen in 105
merdi\C·n inc geçi lirdi. Büyük Kul e de ni zde n ,
H ali ,; 'ıcıı , Ga l aıa'daıı bak ı l ın c a en çok dikkaı i çeken
y a pılardan biridir. Kö seli ka l ın gövdesi, sivri k ü l a hı
ilı.: hemen dikkaıi çe ker . En ü,ıu de m ir çerçeve li camlarla 1,_ap a ıılıııı ~ bir Cih a nnumadır . Ku lenin merdiveııiııdeıı bira, çıl,_ılıııca. Kubbe altının kafe,l i bölümüne
geçilir. l' a dı şa b di, a n ı o planıılarını bura dan İ L i erdi .
ba , aıııal,_

KARAAGALAR - DAR-ÜSSAADE
AGALARI
Haremde ,o n d c,irlen: "-ada r , muhafıLlık i lcri, c erkek g unıne gere"- gö s1ereıı di ğ er i ş l ere hadım
cd i l ı ni ş ıcn <.: İ ve H abc şiler bakardı. Bunl a ra Karaağa
lar ve ya res mi di lde Dar-u,saade A ğ aları denirdi .
Amir lerine ise Kı z lar A ğ a,ı ıabir edi lirdi . Kı z l a r Ağa
,ı, ıüm Karaa ğ aların ,erdikleri hiınıeılerdeıı so runıl.u
olmal,_la birli"-ı e, baıı o ııcnıli gö re, ler de y ü"-lenmi ş
o lup, pr o ıo"- o ldc· ,adraıaııı il e bir ıuıulurdu.
ııc

Aıl c dilcıı l,_ı ı lar A ğa ı, ı de ğ il Sara yda , İ <;1anbul ' 

da dahi

blama ı dı. Padi ş ahın g aLa bına uğra y arak

a zledilcıılı.:ı
henıeıı Balıkhane kapıs ı na gönderilir ,
orada"-i bir ıiııdanda c clliiıa ı c ,lim edi lir ve a y a ğ ına
a ğ ırlı"- lıa ğ laııara"- drniıe aıılırdı. Faı l a hiddeı çekmi ş 

,e . be~ paıa" ı, bir gemi ye bindiri lerek Mı, ı r ' a gö nderilirdi . Ciaıaba uğramadan y apıl a n aıi ll e rdc ise, Sürre-i
H Cıma}uıı ile y aııi ö ı e l bir genıi y ll, Mı,ır vey a H ica z' a
g ö ııderilirlcr. bura da o lüıı c e ye ka d a r göLetim altında

Harem-i hÔmayıun· 'un gizemli yaşamı
1rANER VİDİNGİL
d aya nırl a r. Kösem de kaç ı p bir do laba sa klanır. Dai resini didik didik ara yan ve bu a ra da y ağ malayan Zü lüflü Balta c ılar onu bulamazlar. Ku ş çu Mehmet ise,
dolapta gizlenen Kösemi bu lup çıkarır ve bütün ya lvarmal a rın a, rü ş vet te kliflerin e r ağ men kendi elleri ile
bo ğ arak , bu bü yük ihtirasa bir gem vurma k ister. K u ş
çu ' nun Kö sem'in üstünden k a l kma s ı ile, büyük bir
y a ğ ma d a ha b aş lamı ş , kul a k l arındaki küpe lere , elbi sesindeki i ş lemeli ziynetlere kadar her ş e y kop a rı l arak
a lınmı ş tır. Kı z lar ağas ı ve Zü lüflü B a lt ac ıl a r ç eki l mi ş
lerdir . Ku şç u ise Köse m'in b aş ınd a y ı ğ ılıp kalmı ş tır.
K öşe m , ağ ır ağ ır b aş ını çev ire rek . Ku şç u y u gö rün ce
bir fe ryat basa r ve bu fe rya tl a ka tlinin ikin ci sa hne ini b aş l a ıı r : Ku şç u kendini iyice kay bed e re k , ye rind e n
fırl a r ve bir perde ko rd o nunu o nun boy nun a do layara k, büıün ku vvcıli il e çekm eye baş l a r . İ ş ı c bu Kösem '
in so nu o lu r.

Mur a t ' ın

ge nçlik y ıll a rı a n a r ş i ve gürültü içinde geça nca k , l 8' ind en so nra mü stebit bir hükümd a r o lmu ş tu r. Köse m Sult a n ise bu ara d a , oğ lu ü ze rind e
bü yük bir nü fuz kurmu ş tur .

m iş,

Kö e m M a hpey ker Va ld e Sult a n, a rtık Topkapı
hace t kapı s ı olmu ş tur. Kimin ne i s te ğ i var sa o na b aşv urm a kt a dır. Devlet k a pı s ının a n a htarları
o nun elind edir. Bu seseple d e her türlü altın , g ümü ş
para, pı r l a nt a , e lm as, ya kut oluk g ibi a km aya b aş lar.
Kösem ' in gözü nü d e hır s, bürüdükçe bürür ...
Sara y ının

İ ş ret e dü şe n ve sa pık zev kl eri o la n mü ste bit P ad i şa h ise, İ ra n ' lı bi r Pre ns o la n a rk a d aş ı Yu suf tarafın da n

Kö em Sult a n'a

k a rş ı

d o ldurulu yo rdu .

1640 y ılınd a P a di şa h sirozd a n ö ldü
d ini kurt a r d ı.

g iıti

eyse ki ;

de Köse m ken-

An ca k ta ht a geçe n Köse m'in oğ lu İbr a him , a nnes in i b ir öfke anın da T o pk ap ı dı ş ınd a ki bir ç ifıli ğ e
sürdü . Köse m ise özel haz in e ine el a ta ra k. Yeni çe ri ler i elde etme yo luna g iıt i ve so nu çta P a di şa hın istememe ine rağmen Saraya dön d ü. Yin e Ye ni çe ri
ağa l a rının y ard ı m ı il e oğ lun da n i nıik amı n ı ço k gaddar bir şeki l de a l dı. Önce onu pe ncereleri örülü bir
odaya diri diri gö mdürdü. So n ra, h a l k ın da , Ende ru nluların da çok evdiğ i Pa d işah ı , ö z oğ l u n u, Mü ı fü Abdürrah im Efe n di'niıı feı ,· ası ve Sad raza m Sofu
Me hm et Pa ş a' n ın yard ı m l arı ile b oğ du rd u.

Ça km a k ç ı l a r y o ku ş und a ki Va lide H a nı ' nın mü hürlü o d a l a rınd a Köse m ' in ö lümünde n so nra sa nd ı k 
la r d o lu su kı y metli eşya, kı y m e tli kum aş l a r ve
mü cev hera t b ulunmu ş tur.

· İ C RA -İ AHEN K
K o ru y u c ul a rının

bö lümünd en ay rıl a ra k
geç ip , Ha rem -i Hum ay un ' un en gizli bölüml erine ul aş ı yo ru z. Burada Va lde Sult a n d a ires i, ta ht
sofas ı , hünk a r sofas ı ve da iresi il e şe h zad e da ireleri bulunm a kı a dır. Her bö lümün ve her bö lümdeki, her od anın ve ko rid or un binbir anı il e re nkl e nmi ş hava s ı nı
so lu yarak dg l aş ı yo ru z: Her kö şe b aş ınd a k a r ş ımı za bi r
e nt rik a, bir riya , ba zen d e bir ş iir , bir mut luluk a le vi
H a re m

Altın yo l ' d a n

T o runu 7 yaş ın da ki , Su lt a n i V. M eh met ta ht a ç ı 
k ın ca , Va li de- i Mu azza ma o la n Kösem Sul ta n bir sü-

re da ha yö net im e sa h'ip o ld u ve ha zin e ini n da ha d a
çoğa lm a s ı n ı s a ğ l ad ı ise d e, 1650 de ha lk aya kl a narak ,
işb irl ikçi yeniçeri ağa l a rının az lin i ve Va li de- i lu a zzama ,.nın B e ya z ıı Sarayı n a ürü tmesi ni istedi ler.

ç ı k ı yo r .

Ancak, Kasem bu vartayı da atlatıı. Fakat torununu zehirleımek ve ye ni çeri lere saray ba kı nı düze nletm ek i ted i ğ in i haber a la n . i V. Mehme ı 'i n an nes i
T ur ha n Su ltan'a bağ lı M elek i isi mli ca ri ye du rumu
T u rh a n Sult a n'a habe r ver in ce, T ur ha n Sult a n ta raft ar l a rı ya ni b aş t a k ı z l a r ağas ı Uzu n Sül ey ma n A ğa o lmak üze re Zü lü fl ü B a lt ac ıl a r Köse m ' in k a pı s ııı a

gös t er i ş l i sa lo nudu r. İk i bö lümlüdür . Ka re şe klind e ki

H ü nk a r

,o fas ı ,

ha remin e n bü yük , e n süslü, en

bö lüm b üyük bir kubbe il e ö rtülüdü r. İkinc i kı s ım,
k ubbe li bö lü m il e Asm a Ba hçe ve hav uzlu t aş lık a ra s ınd a Jır . İki k ı s ım birbirinden, s üıunl a r a r as ın a kon mu ş ,

sed ef ka km a la r ve

a ltın ya ldı z l a rla

p a rm a klıkl a ay rılmı ş t ı r.

Mimar

süslü bir ah şa p
eseri bir

S in a n ' ın

l

Bü yük Kubbenin a ltı , ra kk ase ca ri ye lerin oyun yeri d ir. Kubb enin a ltınd a buluna n , ço k g üze l sü le meter le beze nmi ş Ş ir va n ise saze nd e ve ha ne nd e (ça la n ve
söy leye n) car iye lerin İ C RA - İ AH E NK ey ledikl eri ba lko nd ur. GöLlc rimi zi k a m aş ıı ra n , çiniler, ro ko ko üs-

KÖSEM MAHP EYKER
SULTANIN İHTİRASI
Köse m Sul ta n , eş i , iki oğ lu ve torununun P a d iço k uzun sü re Har emin ve Os manlı T a htı nın yö netiminde söz sahibi o lmu ş tur. Kendi si Ege
ad a l a rından birinde doğmu ş tu . Bir Papazın evlatlığıy 
dı. 13 yaş ınd a O s manlı Sa r ay ın a geldi ve hemen 14 yaş ındaki Şehzad e I. A hmet'i n koynuna verildi. Kösem ,
ateş li , zeki, güzel bir k ızd ı. Kocas ını ço k fazla sev m iş ti.
Su ltan Ahm et 'i n 28 yaş ında ö lü m ü ne kadar geçen y ıl 
la r , Köse m Su l t anın en mutlu yı lları olmu şt ur. Bu
ö lümden sonra Kösem , haremde ki y akınları il e birlikte
Beyaz ı t't aki es ki Saraya taş ınd ı. Sulta n Ahmet'in kard eş i I. Mu stafa P a di ş ah o ldu ysa d a, d e lili ği sebebi yle
ta htta n ind iril erek, ye r ine S ulta n Ahm et ' in 14 yaş ın 
d a ki bü yük oğ lu O sman geçiril d i. An cak dört y ıl sonra bir ihtilalle ta httan indirile rek , I. Musta fa (Deli)
tek rar ta hta ç ıkarıld ı. At üst ünde duram aya n , sakal l arı n a inci- bo nc uk di zdiren , balıkl a ra harç lık sa çan,
ha lka dilin i ç ık a ra n bu P a di ş ah , anca k bir y ıl ta htta
ka la bildi .
şa hlı k larınd a
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leme le r, ya ldı L lı ç e ş m e l e r ve ay na la rl a b e z e nmi ş b u
sal o nd a, iç g ı c ıkl aya n ero tik bir mü zik eş li ğ ind e ra ksed e n ca ri ye leri sey red e re k d e ml enm e nin key fin e do yum o lm asa ge re kı ir. Da nsedcn ca ri ye ler P a di şa hın
o turdu ğ u ye rin ö nün e as ılı bi ll ur ıop a s ıçr ayara k vur maya ça lı ş ırl a r ve bu gö rünı ü d e ay rı bir zev k k ay n ağ ı
o lurdu. Bi z icra- i Ahenk zevklerini ı a rihin IOL lu sayfa ları ara s ınd a bırakıp yo lumu za dev a m edelim .

Hareın - i

a nl a t acağ ı

Oo

o

Hüm a yun Hünk a r d a irelerinin bi zlere
en ö nemli konu la r . Şeh z adelerin, P a di şa h 

l a rın bo ğ ulup

ö ldürülme leridir . Bun lar Sara y cnırik a
ve ki ş i s e l ç ı karl a r do ğ ru lt u s und a meyd a na g e l mi ş ,
hepsi de çok v a h ş ice , çok kanlı, çok ürpertici o la yla rdır. Bi z bunları geçelim de , H ü n ka r daire lerinin ya n ı ndaki Hünkar Hamamında bira z duralım .
ları

H ünk a r

H a mamı

16.

y ü z yı l d a.

Mimar Sin a n ta -

Bir soyunm a yeri , bir ufak so ğ ukluk ve as ı l yık a nma h a cmind e n meydana
ge lmekt edir. Ç atıd a n aydınlatıl a n bölümler çok ferah tır ve g üzel i ş l eme l er l e be zenmi ş tir . Altın yaldı z l ı , tunç
lüleli ve kabartına n a kı ş lı ayna s ı o lan kurn as ı, tunç-

RUHŞAH .LE HAMİD

ta n

ya pılmı ş a ltın ya ldı z lı

tır.

Bu kurn a
P a di ş ah ,

bir

p a rm a klık

için e

bi zz a ı P a di şa hın y ık a ndı ğ ı

a lınmı ş

ye rdi r.

End eru nd a ki H a ma md a d ellik iç

oğ l a n 

l a rı ,

bu ha m a md a ise, cariyeler t a rafınd a n y ık a nırd ı.
Padi şa hları ha ma ma, ince bell eri s ı r m a i ş l em e li kırmı zı
p eş t a m a llı , na rin aya kl a rı s ı ma ve in cil e rle i ş l e m e li ,
sed e f ka km a lı a ba noz n a lınlı , cennet k aç kını gözkam aş tıran

huri mi sa li ca ri yele r a lırl a rdı. H a m a mın , tesüz ülen billur ı ş ık hu zme leri ile
ay dınl a nmı ş o rt a mınd a, p a di ş ahı gö zle rind e ki lezzet
pırıltıl a rı il e, a ltın ı as larl a y ık a rl a rdı. Bizler d e gö zlerimi zi kap a yıp biraz haya le d a lalım . Belki bi zi d e bir
pe

c aml a rından

y ık ay an ç ık a r!

R U H ŞAH

HAMAM SAFALA RI

r a fından ya pılmı ş tır .

l . A\ILU

...... .

SARAY HAREMİNDEN KAl>INI.A R B İ R ARAHA GEZİNTİSİ SIRA SINDA . KIZLAR AGASI DA ATI İLE İZLİYOR.

ya pıdır .

ya ~ arlardı.

Salta nat nö beti , S ulta n IV . Mura t ' a geldi. Kösem ' in , bü yük o ğ lu ta hta ç ıkın c a y ıldı z ı yenid en parl a dı. l623 ' d e Va lde Sultan o larak T o pkapı Sara y ına
d ö ndü . A ğabeyi gibi 14 yaş ında ta hta ç ıkan Sultan iV .

,,

Hünk a r h a mamının k a r ş ı s ındaki kapı , 1. Abdül hamit 'in yat a k od as ın a a çılmaktadır. Bu oda Türk rokokosu sti lind e , ço k i ş lem e li , muhteşem bir odadır.
Mermer Sü t un lar a l tın ya l dı z lı kabartmalarla, bütün
d uva rl ar altın yaldı z lı nak ı ş lar l a süs l enmiştir.

torluğunun

yüce hakanı , fettan bir cariyePin peş ind e n
böyle koşar , böyle yalvarır yakarır mı? Ama, Ruhşah
velinimetinden kaçar, ona eza ve cefadan zevk alırdı.
Padişahın Ruhşah'a ,
yazdığı şu

görkemli yatak
"Feryadname" ye bir bakın :

odas ından

"Ruhşah'ım , Hamid'in sana kurban ola. Cenabı ·
Allah bütün mahlukatın yaradanıdır. Bir kusur ile azab
eylemez. Efendim , sana bende olmuş bir kulunum. İs
ter vur, ister öldür, sana teslimim. Bu gece gel, niyazımdır. Billahi sebebi illetim ve benim mevtim olursun .
Ayağının altına yüzüm sürerek rica ederim. Kendimi
zaptedemiyorum billahülazım. ! .. "
Ruhşah Padişahın odasına gitmiş mi? Orası meçhul.. . bir baş ka mektubunda şöyle diyor nazik ve zarif Hamid :

" .. . Akşam, sabah gelip biraz oturmak iş değil 
dir. Kulun ayağına gider, yüzünü sürerdi, bizi istemezsin diye gitmedim . Ölürsem sen ne olursun diye
düşünüyorum. Sen de böyle edince ölüm bana huzur
geliyor. .. "

Asma bahçe ve ha vu zlu taş lı ğa bakan pencerelerinden bo l ışık a lı r. İ çini z i karartmamak için yine entrikalardan, cellatlardan bahsetmeden . Osmanlı
Devletinin kara gün lerinin Padişahı 1. Abdülhamit ile
R u hşah adlı cariyeni n çılgınca aşkına geçelim. Ruhş ah genç , vahşi bir ahü idi. Sizler , koskoca Padişah

Ölüm mektuptaki gibi, bir hayır olarak aniden
geldi. Büyük aşık ö lünce, Ruhşah da bir hiç, koca

her istediğini koynuna a lı r, sever kok lar diye düşünür
sünüz değ il mi? Nerede o günler. . . Osmanlı İm para-

maktadır.

Harem-i Hfimayu nda sıradan bir kadın oldu. Kendisine bir genç koca bulundu ve saraydan gönderildi. Bir
saray kayıkçısı olan kocası ile çok mutlu o ldukları, hala haremin cariye odalarının duvarlarında yankı l an

•

•
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•

~_______B_ı_zı~ı~_
HI_R_______~
Yaşasın

Oportünizm!

-· ·
(1. Sayfadan Devam)
KAOI LAR POLiTİKA YA
First Lady ' nin (birinci kadın) politikaya soy unma s ını , ilk
yerel seçimlerde İ stanbul belediye başkanlığına aday o lma s ını
cii n-ı yürekten destekliyoruz. Herş eyden ö nce; Türkiye a rıık
banka memurlarının da belediye başkanı olabileceği kadar
demokratik bir ıilke olduğunu ispatlamalıdır. Kadınların emirle
politikacı olduğu dönemden, gerçek demokrasinin ge reği olan,
kadınların toplumsal yaşanııya eı k in o lacak kaıkılarının , gerçek
eşitlikçi duzen içinde gerçekleşmesi şarııır. Bunun öncusü Reis-i
Cumhur'un eşi ise, bize göre eli öpu lmelidir. Hele mücadelesini
İstanbul belediye başkanlığı yolu nda surdürurse . .. Öff ...
SEMRA ÖZAL İSTA BUL BELEDİYE BAŞKA 1
OLURSA . .
Öf ki ne öf. .. Bakın neler olur:
İst a nbul devlet güvencesi a lım a girer,
Yollar, sokaklar ıerıemiz olur,
Bahçelerde papaıyalar açar ve butün papatyalar yal nı z
e,lerini değil kapılarının ö nünü de temizlemeyi öğ re nir,
Su sorunu çö,ülur,
Buıün kadınlar , belediye hizmetine girmek isıeyeceği için alış
verişe zamanları kalmaz ve "laıe-nighı shopping" (gece açık
dukkanlar) yaygınlaşır, dolayısiyle de ıicareı potansiyeli
artar.
Reis-i Cumhur ık sık İsıanbul'a eşini ziyarete ge leceği için
yol çi,gileri, kaldırım kenarı boyaları da s ık sık yenilenir.
Semra Hn . göz ze, ki olan bir zaııır; olmasaydı derneğindeki
hanımlara "papatya" demezdi. Onun için İ sıanbul'u perişan
eden bu gecekondu kıyametinin şe hrin görüntüsünü
bozduğunu hemen görür ve "devletin" yardımını ağl ayıp
bu sorunu da çözer.
Daha neler neler. ..
Bize kalırsa " hanedan " diye kıyameı koparmak abesle
iştigal olur. Hoş Semra Özal "hanedan" üyesi olsa bi le,
yuzy ıllarca hanedanlara payiıahılık etıiğine göre İ tanbul 'a yine yakışır.
Yaşasın Oportünizm (?)!.
Bizim Şe hir Haberleri

*
*
*
*
*

*
*

BŞH

+ KH vs. Z + V ya da çok

teşekkürler

(2 . Sayfadan Devam)

ÇÜ KÜ;
4 - Sayfalarının her ıürlu göruşe sansursüzce açık olduğunu ikide bir bas bar açıklayan bir gazeıe; ya gerçek bir gazetedir (bize göre), ya da yöneticileri kaçıktır (hem bize, hem de
kimilerine göre) ..
5 - "Bızans", anık yalnız arkeoloıinin ve tarihin ilgileneceği kadar uzaklarda, geçmişin derinliklerinde kalmış ölü bir
ka,min ismidir. Onun canlanacağı ya da "YE 1" sinin doğa
cağını ummak; Türkiye'ye şeriatın geri ge l eceğine , yahut Bay
Adolphe Hiıler'in dirileceğine, yahuı Mösyö Marks ve Engel
duosunun bir gun gelip de Adapazarı Komununü kuracağına
inanmak kadar safdillik olur.
6 - Seçkinci ve aydın olduğumuz doğrudur: Ama bu kente
nereden olursa olsun goçmüş olanlara, haııa göçecek olan lara
da bir du ~ manlığımız yokıur. Anlatmaya çalıştığımız; bu kenıın bundan ;onra gelecek olanları kaldırabilecek gucunun kalmadığı, gelmiş olanların KE TLİ gibi yaşamaya hem
HAKLARI olduğu ve hem de ZORUNLU oldukları, kentin geçmişine ve geleceğine sahio ı:ıkma görevinin ve sorumluluğunun
ise lstanbul muhtarlarından ikametgah ilmühaberi alabilen herkese aiı olduğudur.
iŞTE BiZ BUNLARA INA IYORUZ VE BUNLARI SAVU UYORUZ;
O OKUMAK ZAHMETiNE KATLANMAKSIZIN HAK KINDA AHKAM KESTIGINİZ SAYFALARDA . ..
\.\sız Kl'\ISI iZ?

Yıldız Köşkünden
(4. Sayfadan Devam)
bulunmaktadır.

Bu eski saraydaki Onlu hazine dairesi çok daha zengin bir şekilde ıeçhiz edilmişti r . Bu müze bir despotun
eşsiz cimriliğinin bir abidesidir. Bu despoı halkına hiç kıymeı
vermediği gibi, kendi egoist arzularının esiri olarak , sadece kendi
ele geçırme hırsını ıaımin edecek ne bulduysa toparlayıp, tepeleme yığdı. Muzenin, duhuliye ucreı mukabilinde, bir vakiı sonra umumun ziyaretine açılacağı söylenmektedir. Sayıları şimdiye
kadar sadece bir duzine civarında olan avrupalı bu muzeyi, o
da ancak dışarıdan olmak kaydıyle görmuşıur.
Sabık sulıan, bilindiği gibi şahsi guvenliğ ini ıemin etmek
uzere, Yıldız'da özel kışlalarında ikameı eden muhafız birlikleri bulunduruyordu. Bu kışlalardan birinde padişahın en guvendiği ve onun acil korunması için hazır olan unlu böluk de
bulunuyordu. Bu böluk, başarılı jönıurklerin baskın harekaıı
na karşın son ana kada, mucadele eımişıir. Abdul Hamid ' in
kendi parkı ve bahçesi de Yıld!7 sarayının içinde idi.
Yıldıı efsanesıne dair en enteresan inıabaları bi,e su nan
bu resimler, ilk defa o aşılmaz duvarların arkasında nelerin giı
lendiğini dunyaya gosıermektedir. Abdul Ham id bu duvarlarla kendi özel hayalını halkın hayatından ayırmıştır. Yakın bir
zaman içinde bu duvarlar yıkılacak ve yeni bir dönem, hasıa 
lıklı bir despotun beynindeki fanta,i mahsullerini supurup aıa

gili yo nınılarımll birbirine yakın. 11cm böy le so lıb eı l er bira,
da meze d eğil midir? İn sa nın kendi yapı ı ğı mezenin köıu s u olYE
IS YIL? ...
Bir o n beş yıl daha binm esem ırene ... Sonra gene bir bileı
alsam ... Şehirden şe hire yolcu lukl ar üzerine neler paralardıııı
acaba? 2006 yılmda bu so runun ya nıtını da Uluğ ve Emrah
versin.

cakıır.
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Yıl

sonra bir tren ...
(7. Sayfada n Devam)

19. Yüzyılda GALATA
mektepleri
( 17. ,aybdan devam)

espriyi (şehirlerın
vezni' ni eskiye mal edebilir, yen, bır kent biçiminden ,oı edebilirdim.
1960'1arda Er,incan'da ne ıur otomobi ller vardı? diye sorsalar, uç yıl gözlediğim o gunluk yaşa mın içinden ya nıl bulamayacaktım. Şimdi ıahmin edebiliyorum Erıincan sokaklarını
ve ıaşıılarını; tahminim de doğru çıkar.

ge ldi . Mal bu lmu ş mağribi gibi ellerin i birbirine ,urıere k bana
gece li ğ i bir liraya bir ev bulduğunu ,oy ledi. (Beni göstere rek)

eyse ... Semra ve Emrah ıle ıren so hbetlerimizin tadı hala damağımda. Ankara şe hir veznı ve İstanbul şe hir ve,niyle il-

lcri

Burada

yayınlanan eskı bır yuımda ki

kentleşmesi') anımsayıp, şehir

haııa ,cnın oturduğu n

içkiden

an l amanı,

,i,

yerele oıurnıu~ idi. Yalnıı ev <.ıa hibes i ben
alı nıı ,

demi~ ... "

CİZI.İ l·.VI.EI<

Bu

ıııre g ırcn fulııı ş

ev leri,

kolıu,

evleri gibi çev rey i iyi

ıa 

nıınayan in,anlurı.:tı bulunnıa\ı guc; mahallere )Chrin kenar ı.,cnıl

başla

olmak

uıere

yay ılını ;ıı. Gi,l,hklerı

ve

ı , ı anb ul ' un

yaşa n an

muhtelif nıuhiılcrine
ba" o layla ra göre ko ltuk ev-

DEVAMIYİRMİDÖRT

•

ve
mesenler

ÖND ER GÖK
aıarımıı

Cahiı

Kayra'ııın ardı ardına yayımlanan yiıpıılarına

baJ..ıığınııda, hepsinin arkasında biı kurum görüyorsıınuı: Ya
hır banLı, va lıır belediye de,ıeklcıııiş ve urün ortaya çıkabilnıi') .

**

*
*

1,11.11111

~-------------B
_ı_z_ı1~: R~~-H_I_R
______________~

çağdaş

(12. sayfadan devam)

Fatih dedi ki: ''Onlar büyuk All a lıın karşı sında benimle bir
safda duran mu'nıinlerdir. Hurriyeı İ s lamın esası sayılır , geçmiş
bir iıikaada lıi ,nıct eden sizler de burada kalınız , ,ara rı yok." dedi. Patrik derinden derine gücendi , büıün ruhban lıey'eıi ile lıal 
ya'ya gi ııııe k için Fiiıih'den izin a ldı. P adi şa h mlıkriıııa ne, bütün
Bizans rühbanlarını muıanıan kalyonlara bindirdi , kalyo nlar iıal 
ya'ya doğru açıldılar. Bizans Kilisesi Floransa'da ıeıııellcndi. Rühbanlar Milano'ya, Verona'ya Padua'ya Roma'ya yayıldılar.
H ey kelıraşl ar, ressamlar, mimarlar, Yunan ve Roma edebiyaıına,
ulumuna, fünununa varis mühtediler de İ sıanbul'da kaldılar.

arzulariyle ihtida ederek Türk toprağında birer Türk ve ıııüslüman
gibi öldüler.
İ stanbul , fethedi ldiği zaman çok harap bir şehirdi. Esasen Bizans payiıahıını 1204 de Latinler yani Fransızlar ve lıalyanJar, içeriden ve dışarıdan, zayıederken ve zapıettikıen sonra, hala yadedilen
emsalsiz bir hınçla yakmışlar, yıkmışlar , üstelik Bizans imparatorluğunun arazisini aralarında taksim etmişler, onun yerine kurdukları la.tin İmparatorluğunu yaşatacak bir gelir membaı
bırakmamışlar, şehirde kaldıkları elli yedi sene zarfınd a bir imar
veya tamire muktedir olmamışlar, zaten öyle bir şey düşünmeıııişler
ve kaybettikleri zaman şehri berbat bir harabe halinde bırakmış
lardı. Türklük lehinde ve frenklik aleyhinde zerre kada r mübalağa olmaks ızın denebilir ki, esk i Bizans payitahıı, işte o zaman
yıkılmış ve soyulmuş, muhteşem bir şehir olmaktan çıkmıştı . Türkler
249 sene sonra lsıanbul'a girdikleri zaman bir virane bulmuşlar
dı: Yanmı ş ve yık ı lmış semtler, Devletin ve halkın fakirliği yüzünden, öyle hali bırakılmışlard ı. Soyu lmu ş kiliseler ç ıplak bir halde
bulunuyor l ardı. Haıta yeni cülus eden kayserlerin, yahuı yeni seçilen patriklerin şerefine Ayasofya' da yapılan ayi nlerde, mantoları ve taçlan mücevherden görünmez o lm ası Bizans an'anesince
zaruri imi ş, halbuki hazineler ıaııııakır kaldığından bu manıo ve
ıaclara, çarşıdan ıoplatı lıııı ş, harcıalem , sa hıe mücevherler t ak ılır
mış. İ şıe Tlırklerin ,ayıeııikleri payiıahı bu haldeydi. Fii.ıih Vlaherne Sarayı'nı oıuru lmaz bir halde bulduğu için, kendisine yeniden,
kışlık ve ya klık, iki saray yapı ırıııı şt ı.
Vakıa 1453 yılının 29 uncu saba hı, son iıııparaıo r Kosıanıin
Oraga,.es, Topkapı'nın - içeri taraftııP biraz· sağında - makıiil düş
tuğu saat. Bizans İmparaıorlugu tarihe gömü lmüştü. Kapanan çok
uzun bir devi rler ve asırlar silsilesiydi. Bizans kurulduğundan baı
lığı tarihe kadar 11 25 sene geçmişti . İ stanbu l 'u, R oma' nın yeni merkezi olsun diye, kuran, büyük Kosıanıin, farkında olmak sı zın, din ,
dil, hars, ahlak ve meş rep farkl arıy l e, yeni bir iıııparaı o rluğa piiyiıaht olarak hazırlanıış oluyordu . Buyük Kostantin'den sonra Şarki
Roma İmparatorluğu daha sonra Bizans İıııparaıorluğu diye anı 
lan devlet onun eseriydi ve 11 25 senelik bir ömür s ürmüş tü .
YAHYA KEMAL'in bu yazıy ı o luş turan makaleleri;
TÜRK İ STANBUL il , Kuruluş un 10. y ıld ö n emü nde Yapı ve
Kredi Bankas ı ' n ca haLırlanıııış bir alb umde yay ııııl a nıııış ıır.
ÇAMLA R ALTINDA MUSAIIABE, 6 Haziran 1914 de
Peyam-, Edebi'de yay ııııl a nıııı ş ıır.
Yukarıdakilerle birlikte yaı.arın bi rçok makalesini bir arayaıoplayan yayııı i-;e Bay Nihaı Sami Bonarh 'nın önsö,ü ile Milli Eği 
tim Bakanlığı Yayınları, Bilim ve Kulıur Eserleri Di,isi, Türk
Klasikleri serisinin 2 sayı lı kitabıdır. 1989 yı lında İ sıanbul 'da "AZ İ Z
ISTANBUL" a dıyla yayım l anm ı ş bulunıııakıadır.

ıııı ı. ,ıı

korunması

seçilmiş

Fatih Devri'ne kadar Türk ülkesinde uli'ıııı yo k gibiydi . Bu
Yeni nıuslüıııanJar, bir ,amanlar arapların arapçaya nakl eııikl e ri
butün Yunani ulumu Türkçeye nakleııiler. O zaman çeırelil, dar
bir lisan olan Türkçe, bu ulumun nakli vesilesiyle g üzelleş ti, genişledi, zenginlendi . Türklerin Acem ve Arap'la bir arada yaşa
dıkları zamandan kalma bir çok kelimeler silindiler. Türkçe saf
bi r Türk li sa nı oldu. Bir iki asır sonra kom şu milletler, insaniyetin
en güzel ilmi ve en glizel şiiri , edebi li sanıdır di ye Türkçe konuşu
yorlardı. lıal yanJarda n , Almanlardan, Fransızlardan, İ spanyollar
dan birçok Türk şair leri türedi. Türkçe şi ir bütün nevleri şe kill eri
Yi'ınanilerden ve Latinlerden a lı yordu. İ sıanb ul ' d a ı eııı iişa nın nevileri terakki ede ede milli bir ayin halini aldılar. Rustai şi ir Türklerin bir zamanlar yaylalarda geçen hayatı şek linde len~süh etli.
" Türk çobanlık lan" Türklere has bir san'aıtı. Garami şür Acem'in
dar ıııüşahedesinden kurtularak kalbin binbir ihtizazı, tavrı, ıahas
süsüyle belirdi. Destani şiirse, beşerin en destani milleti olan Türk 'ün
lisanına has gibi bir şey sayılı yord u .
"Sökün" ıııuanven Türk destanı asırdan asıra, dilden dile gidiyor, günden güne beşeriyetin en güzel abidesi gibi görünüyordu. Şürin bu nevilerinden başka her nev'i böyle birer alem oldular.
Edebiyat da öyle. Türk müverrihleri, münekkidleri, lisanşinasları
feyleso narı bir devirden bir devire geçtikçe daha ziyade yükselen
bir esaıize silsilesi idi. Musiki, raks büıün an'anelerden sıyrı l mı ş,
binbir ahenkle beliren birer Türk sanatı idiler. Ulum ve fünun yalnız
Türk uJkesinde vardı. Kilisenin buhurlar ıasarrufıy le bunalan barbar
lıalya ve barbar Fransa, barbar Almanya hele o canavar lspanya'dan fevç fevç gelen talebe İ stanbul ve Bursa, Edirne, Ko nya,
Üsküp, Belgrad , Budin Türk darülfünunlarında senelerce çalışı
yor, uzun süren tahsillerinden sonra ilahi Türkçeyi, Rumeli ve Anadolu'nun beyaz beldelerini daha hoş bularak vat anlarına
dönemiyorlardı; bu dönmiyenler arasında Türkçeye Pluıarque ' ın
eserlerini nakleden Fransız Amyoı meşhur Erasıııe, Copernie, Monıaigne ve Galile vardı. Birçoğu ömürlerinin sonuna doğru vicdani

•

Yayıncılığın

nıaı. .

Yahya Kemal'den
metinler

•

!erine çok benzeyen gizli evlere erkek ler ya lnı z giderlerdi. Fuhş-i
yaza r şöy l e devanı eder : " Yemek içmek dahil olduğu
ha ld e on mecidiye veya iki fran sız veririm. Ralıaı rahaı eğ l eni
rim. İ s t edi ğin kadar mastika iç , çor bası, eti, sebzesi, pilavı, ıaılı sı
mük emm el. ıemiz ya ıak ı e ıni z gecelik . Hem de bu fiyata!
Bedava.!
Aıik'ıe

Ne

demi ş l er

"za ma n o lu r hayali ciha n

Taksim-Tünel

değer".

gclıyor bana.

hattınd.a
(20. sayfadan devam)

kalma

korkusundan

kurtulamadım"

sözünü

h atır

!arım.
Herşey öylesine bir karmaş a içinde ki; türler, stiller
birbirl erinin içine girmiş. Bi zans i ğ reti duru yo r üzerimizde. Bu kargaşa içinde çağa ayak uydurabilmenin zorluğun u yaş ı yoruz. Ka va fi s rüyalarımıza giriyor ve bize
İ stanbu l diyor, en koca sesiyle . Ter içinde u ya nı yo ru z.

Yağmur hı zlanıyor.

inemalarııı dağılma

saati ve Be-

yoğ lu bir Çi n Mahallesi görünümü alıyor. İn sa nlar kü -

çü k adımlarla yürü yor. Gazete bayi leri okuma konusunda
liberal bir yelpazeyle dikiliyo r karşımı za . Şimdi akşam baskısı gazetelere bo ş verip Bulgar malı kısa Marlboro'lar
a lm anın ta m za manıdır.
Anık Beyoğ lu 'n u

güvercinlere ve sa rhoş lara lerkeı
nıekıen başka yol yo k. İ sıa n b ul'u hepimiz bir anne nin çirkin çocuğu nu sevdiği g ibi sevmeli yiz.

Kaybolan

Önümde, 'ianıral Holding A.Ş. 'nin veni yıl armağanı olaraJ.. gaıc
ıcnıııc gönderdiği de\ bir J..ilap duruyor. TOPKAPI-THL· PAl AClOf l· L:.l ICJTY, hazırlayanlar En uğ ve KölüL Ciddi bir çalı'imanın
sonucu orta\a çıJ..uğı pcJ.. belirgin olan yapıtın kimler tarafından
dcsıcJ..lendiğini merak cııiııı; araştırmamın ,onucıında 4-5 ıanc değişık şirJ..ı:tin
kiıapıan saun alaraJ.. katkıda bulunduklarını anladım. Bugun i,ıanbul gibi,
ıarihın biıı: cmam::ı cııiği kentleri bclgclcyeccJ.. imanlar varsa, bunlara arJ..a
1-ıJ..maJ.., bu ımanları neredcy,c sınır,ıı desteklemek yurtta';ilık ödevidir gibi

Boğaz vapurları

Hıı ilh.oJ..ııl in')a cııırını:h.k. bir Tlıph.apı J..iıalıını L'iiııdcJ..i örııı:J..ıcJ..ı gıbı
oı ta\,t ı;ıJ..arıınaJ.. arasında ıcıııı:ldc bir far!.. l!Örcıninınıııı. Her biri biıı:ı
ol..ul ıııtcliğindı:h.ı bıı yapıtlar, µı:rı:h. ıaıııııın ı-e gcrc~sı: bclgı:lcıııı: i<;,lcılcri
açısından paha lıiı;ilı:ıııı:ı i')lcrdir.

1-. ğcr mesenler olma,aydı, roncsans ltalyası mı olıırdıı' 1 Bııgıııı
lsıanlıul'ıııı. !J.Östcri,ıen uıak, çağdaş mcsı:ıılcrc gcrcJ..,inimi vardır. Hcrbiı
,aı l,ı,ı i,ın ınılıonlaı han:anm.ı,ı l!crcl..ı:ıı bcll!escl uı ünlerin varaıılm;ısıııa
·h.atJ..ıda lııılLinmaJ.. ölıımsuıluğc -gıdcn yold; aıılnııs önemli lıır adımdır.

TOl'K-\Pl, THL l'AI \CI· Ol

l l l lC ITı ısimli J..ııabı yaratanların
biyografılcrinı sıınııyoı ııı:

l bralıiııı Kölııl.., Doğum tarihi 1963 lsıanbul L:d,Lk Jisc,i, ı'.uriı.:lı Ünt\crsitcsi
l<;,leıme . J3anJ..acılık bölümıı mcwnu. l\la l aıya Eğilim \aJ..fı, TliSIAD ll\Csı.
ı önı:ıimindc bulunduğu şirl..cıkr: PARA haftalık dergisi, YmHiı<;,t Bor~alar
'ı aıırım i daresi, DilJ..unı inşaat ıA.). hıro L-\porı Ulııslarara,ı Iıhalaı -

İ lıracaı, Boğaııı:i Daıa Paıarlaıııa.
\ lımı:ı hıuğ, 19.t9 doğuııılıı, Y \!imar, lngilıcre'dı: Arclıiıı:cıııral
ASsociaıion Sı.:hool of Archı ı:ı:ıurc da minıarlıJ.. di.itimi gördıı
lngiltcrc, I ran ve .Japonya'da mimarlık yaptı \ı:: ara';,tırına!a;da bulundu:
Japon 1- oundation ödülü, Japon Slıiııkcnı.:lıiJ..u ıııiıııarlıh. J..onkuru ödıılıı
sahibi . Halen J..endi ıııimar lı J.. şırh.cıinin yöneticiliğini yapmaJ..ıa.

(25. sayfa dan devam)
şey deği l dir. Şimdi Boğa z kı y ılarında ,
men uzak, kaba s ilüeıli, güdük bacalı,
zevksiz gemiler dolaş m akıadır. Elbeııe

çok as sayıd a, esıeıikıen ıama
madeni düdüklü, gök gü rülıül ı)
bu anlayış durup dururken Türkiye'ye egemen o lm amışıır. lhıisasın ,b il gini n , görgünün kenara itildiği
gunümüzde, bu gibi olaylarla karşılaşmamız an ık bizleri şaşırıma
mak ı adır.
Bakınız;

9 Temmuz 1989 tarihli Cu mhuri yeı Dergisinde, Denizcilik
Genel Mudürü aynen şu ifadeyi kullanıyor:
"Denizde duygusal bir bi r bağım yok. Ben Sivas' lı yım. Denizcilik
İşletmelerinde ça lı şmay ı hiç düşün memişti m . Ama ben görevime ıöne
lici li k olarak bakıyorum zaten. Hasbelkader buras ı bir Denizcilik İş leı
mesidir, bir başka yer THY' dir" . Doğru söze ne denir? Hasbelkader
buras ı bir mezbaha da olabilirdi, bir Mezarlıklar M udürluğü de olabi lirdi: Y eıer ki başında bir Genel Müdür bulunsun. Sayın Genel Müdür
de va m ediyor ve bizleri muılu kılan(!) bir müjde ve ri yor: " Fiziki olarak buharlı Şi rkel ·İ Hayriye gemilerinden hiç kalmad ı filomuzda . Ama
şu nu söylemek lazım ; Şe hir Halları gemileri l sıanbul'la bir nevi özdeş
leş miş durumdad ır ; Marmara'ya , Boğaz ' a baktığ ın ız zaman, Şehir Hanı
gemisi si lııeıi görmek istiyorsunuz. Biz ye ni yapıığımız gemilerde de aı
nı diıaynı, a)n ı silueti ınuhafa1a ed i)· orıız." '
Bu sözlerle Sayın Genel Mudur'u n arı ık siyaha beyaz dediğine inanas ıını z geliyor. Zira eski gem ilerle ye niler a rasında fark siyahla beyaz
arasında ki kadar neı ve açık tı r. Belki ıek orıak yön leri her iki ıipin de
suda yuzmelerid ir. Bu sonuç ise çok doğa l , denızle duyg usal bağınız olmazsa, m arı ı yı, yosunu, yakamozu , balığı, yelkeni, bilmezseniz bu farkı nas ıl anlayabilirsiniz? Muzikle gönül bağı olmayan birisi, orkestra
şc ni ği yapabi lir mi?
Vapurların yoJ.. edilmelerinin tama mlandığ ı ve bizlerin de on l arı a nı 
kı.rım11a göınd u ğ umuz bir s ı rada, inanılmas ı guç ama gerçek bir olay
daha ıaşandL Nereden esıiği belli olmayan bir ruzgarla, buıün ahşap
Boğa, ls,elelcri so,uldu ıe a rdı nd an hemen hepsi beıonarme olarak yeniden yap ıl dı. Bir yandan vap ur seferleri ni kaldırmak, onları ı opye kün
meı:hülc gönderere, deni, ıra fiğini yo k eı m ek, öıe yanda n m evcuı iskeklcrin hemen hepsini, yeniden, daha buyük ve beıonarme olarak in şa
cımc,. Anla şılmas ı mumkun olmayan bu olayda, bu iskelelere hangi vapurlar, ne ,amaıı ya n aşacak lar acaba? Bu mahzun iskeleler, şimdi " m eş
hülc giden gemi lerin seferden dönuşlerini" bekleme kı ed irler.
Bu i,,cielcrden iki ıanes i gerçe,ıen çok ilginçt ir : Birisi Beykoz, diğer i Kandilli İı,cleıi . Beyi-o, İ s,clcsi adeı a. deni,in ortasın a doğru bilını'm ,aı; mcırc ı; ı,nıı , bir baı ,cı sa hası b ıi yukl u ğ ıindedir . Gunde UÇ beş
,apnrun yana; ıığı bu isi-eleye yu, milyonlar yaıırmaya değer miydi? Ya
Kandilli ls, clesi? Bu isi-ele m eşhur Kand illi a kını ı s ın a açık o lduğ unda n ,
va ,ı iylc gcrı;ck ı c n guıel bir deni,cilik buluş u olarak , kıyıda sabi ı bir isi-de ,e onun onundc de ni, dibine zincirle ıuııurulmu ş bir dubada n ibareııi . Bilhassa poyra, hava larda, akını, gemileri hı zla dubaya
yas l adığında, bir sa l nite li ği nd e olan duba esneklik gösterir , gemiye en
ufa, bir ,arar gel mezdi. Bu özel iskele de benzerleri gibi yo k edilerek
yerine, yine milyonlar harcanarak rijiı, beıonarme bir iskele yapıldı. Şid 
dcı li a,ınııy l a isi-eleye bi ndiren gemiler buradan büyuk za rar görmekle,
aıa,ı.ı,ı )Oku lar da bu şiddeı li ı·arpıııada n nasiplerini a lm a kıadırlar.
Eğer hi,aycci O'HENRY bu sıra larda İ s ı anb ul'da yaşamış olsaydı, saa ıini sa rarak sevdi ği ne fildişi ı ara k alan gençle, saç l arını kes ıirip
,aıara, sevgilisine saa ı k östeği alan k ız ın ha ya l hika yesi ye rine , vapurl arı yok eı ıikı cn sonra milya rlar harcanarak ya pılan gerçek Boğaz iskelelerinin öyküsunu ya,ard ı.
l ler k oşesi n e , her korusu na, her ıa ş ına özlem duyduğumuz, çocukluk hayallerimizde şii rl e rle örülen Boğa, içi , arıık, belki de sadece " Körfe,drki dalgın sularda " görulecek, " Bir eski ıa lının l oş k ayık h a n es ind e"
va n,,lanan seslerde duyulaca ,ıır .
İ şletmeleri

Kaybolan Boğaz Vapurları
SEV İL ÇALIŞKAN
,ıanbul'da doğup büyüyenler ve
denizle biraz duygusal bağ kuranlar iyi bilirleı. Boğa1içi, içinde büıun
rcnı...Ierin
,·c şckilkrin
bulunduğu büyük bir ıııoıaik ıab
lodur. Bu ıııulııe~cııı ıabloyu, Yalı
ya Kemal, lanık 1'.afiı, Orhan \'eli

,c

diğer oıanlarımıı. )İirkrinde) an

sıımı~lar,

bunu yaparken tek ıck
hepimizde derin no . . ıaljih. duygular
uyandıran bir ,ek ilde, koruları. ıepcleri. korfcıleri, J..oyları, yalıları, marııları,
ınunu,

gun doğu
gün batımını oya gibı i~kmişlcrdir.

Bu tabloya. bir ı:aınanlar, canlılıJ.. \l' reni,.,
ı..aıan Boğ.aıiçi yapurlan ,ardı ki: Bogaıiçi on
l.:ı-rla bir kere daha guıcldi. "-a\navan Lmınö·

ım meydanı, du111;11ılarla içiı.,:c ):eni Camii,

J..opru uıcrınc.k. , apur b.ıı.:alaıı lıiı.a-,ında l...l1·
-:,.u-:ıaıı iıı,anlar, diııııll.'YL~n dlıduk sc.•dl'ri, iskclı..·krl' yana-:,.an ylngun , apuı lar, htanbul'un
gonıltu ve .sıı:ağından, Boğaı'ın serinliğint.· doğ
ru lıl'yranlı bir ıclı.1.~la iskelelerden a\rılan ,·apurlaı. \.tpurlaı. ,apurlaı
Bu ,apurlaı,·hl'ı
ikı yaJ..a,ı

sthk\'l'll scıntkıin I\İmlcrivk ı..!.lııl'I

dik·, ı\l~·aJ.. btır.ıınlaıı, İlll'l' uı.ıın hac.ıİ..uı: J..ıılhı
goıuıuımkriyk gıııl'ldilı..•ı J\.ırmııı heyaı b~)yalı raıı siıniıh.·ri aı kı.ılaı ıııJa bıraktıkları si\alı

dııııı.ııılaı. f,Hklı bir mıısik i gibi yaııkılaııan ·hu

lı,ıı lı. dudukkıi. onlara kıyıdan "J..aptan dıı
dııJ.. çal" lt.'ıııpnsu tutan ı.;nnık ,l·skri,k

gll/t.'ldikı Ciuıcldikı dıynnıın. ıiıa hunlardan
!,!l'ı

iye -:,imdı ııt.· kaldı ki'!
) ahla is i \ I \I 'ııı liıı, dııygıılarla ,a,dığı.
.. lhıl~ a h.•pdt·r. h tı ) a l aga,·hır
llurg ıın , ud a din k ıw n )a ın a\· l ar,"
ıııısı al.ıı ı, " 1hın gi h •peler, llan J!İ A ga,·1 :ı r " dedirteCL'"- ';ıt.'kilde hirikı 111111 elkıinJc ıam anla
nııyla hayal oldııkıı
Yine

a\111 nıaııııııııııı;

" İ .., ıin )e ~o rrr ,ind c hir a k~a m J!~ıri plİ J!İ
Bir milın t• lin 'ı onıınd a dıı ~ ul a n ı c..,e ll i
kad a r İ)i "

65-66-71-74

~eklınde mtdedıği isıinye, Tarabya ,c benıcrı
koylar, körfcılcr, birer kaııaliLa:--yı..,n ı.;ukunı
durumuna dlışunıldüler. O ıarif Boğaz, apurları da anla~ılmaL bir ~ek.ilde birer birer yok
edildikr. O ,apurlar kı; ~ırkeı-ı Ha,riye donenıindL' bacalarındaki numi.lralarıYla. haıen dcBoğaıla Oılkşle~mi~ beyefL'ndi. gı"ıng.ornıu~ ,e
U\la kaptanların j..,iınlcriyk anılırlardı. \tarıı
gibi ,uı.Lilen l,ir ..,.ı \ltınkuın·u, bir ...,1 Hala:,,'ı
bir 65 Sarayburnu'nu, bir 66 Boğaıi1ı,·i'ni, biı
Hayri l\apıan'ı, ,e bir SL'ıt.'I· h.apı.ın'ı kım unu
tabilir?
Şııkeı-i Haırııcııiıı (sonraları Şehir Halları oldu) (Oğunlukla lngilıere'yc sipari';, eıtiği
bu gemiler. 1910-1920 ııllanndaıı iıibareıı Boğ.aı'da hiımet görınl'yL' ba~ladılar. Yıllarca <la
hiımı.·t goıcn~k ,asır ,c ,al!laııılıkıa idikr. l leı
bıri ha~~lı başına biı Boğa~iı;i tarihi denilebilcçck bu gcmikr, lngiliı tersanekrinde gerçekten
öıcnilL'rcl.... ustun bir c-,ıcıik anlayı~ı ik ıezga
ha kL)tmnı~laıdı. I\.Ornur ,akmaları ,e rantlı
maıı"!ı olmaları bahane· edikn.~ı... de, re Jı~ı
bırakıldılar Saııl...i huıun i~lı..·ımekriınıı ,erimli
1ı,·alışıynrlarmı~ , L' kür cdi) orlarmış gibi ... 1'aldı

ki; cl...nnomik olmasa hik Boğaıiı;i ilc oıdı..·~
k~ıni-:,. hu ,apuılardan 5-6 ıaıı\?,i l...onınal.ıilir,
ı urİ'ıltJ.. IIIH! .,.efrrkrinc- tahsis l.~dilebilirdı (ıun

gcldı: nııc/66 numaralı Bl1ğaıiı.;1 !Uıcr gaıino
yapıldı: Huıunle

sl'Hellik. 65 Sarayburnu Br\
ko, onkriııdc yanLİı ,eya yakıldı. Hayri haP"'4 \lıınkum bil'dcn birL' orıadan
kayboldu. ;ııııdilcrdc (;ınakkalc'dc '"" bir
korfeıUc olume ıerkl'dildiCi so, knir: 71 •tala,· ıan'ın gı.•misi

ın ı..,e Bodıum laıafların~la l;iı }i.lhı,a hiınıeı

cııığı bılinmı:J..ıediı
\caba bu gemikr hurJa
ya çıLıcaı... kadar ı:sJ..i mi, diler? (.'ük mu kul
lanı';, .. ııdılar·! ~chiı hatlarını ifljs mı
ı.'llırıyoıL,ırdı? 1la,ıı. lıi1ı,·hiıisi değil; bu l.hıruın,
tamamen ı..1anhul'1111 tepl•kı ini ıahııp eden,
Boğa, konılukla11111 ynJ.. ederek ıı:, ksıı \C rant
gctırcn uygıılaınalaıı J..onıklı.·,cn ıihnıyeıin.

dl'ııiıe, ı.·, apurlaıa , ,tıhımı~ ıı"aliııden ba~ka bır . ,_
( D e"ınıı Yi r rnidıı rll e)

BiziM..ŞEHİR
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Kara kitap ve şehr-i İstanbul
dolulu&unu ayni

~

Kaygıyla Bab-ı

(21. ıayf•• deva,)

bim anlatabilir.

Ali

yokuşunu çıkarken bile çevreyle ilişkisini kesmez Oalip, "lran konıoloslu

ıunun balıçesindeld ıslak

a&açlann parlayan dallanna

"bakmayı

savsaklamaz.

Hiç bakar kör delildir bu körler Ulkesinde kahramanımız ulaşılınaz yalnızlık duygusuyla kentin
bir lıOşesine saklanmayı bilinmezlikler içinde sır eden Celal, bir anlamda lsıanbul'un yalnızlığıdır.
Herkesin kendisine ait sandı&ı ve biç kimsenin olmayan lstanbul'un soyuı ve.somut anlamdaki yalnızlı&ıdır uzak ve hülyalı köşelerde, yitmiş bir aııı dökülür satırlardan.
Günlük yaşamın tüm dertleri, piılikleri, Ôlumsuzlukları ve çarpıklılı da lsıanbul'dur. Galip "belki
hiç geçmeyen bir luıatalılr. gibi üzerine sinen mutsuzluk dqygusundan "lsıanbul sokaklarına sıtına
rak kurtulmayı dener. Kişisel yalnızlıkıan ıoplumsal yalnızlıla sürtünerek ıeçerken kenHi varlığı içinde
taşar.

Bu taşım yabancılaşmayla örtüşür. lsıanbul'u hissetmek için bir cami duvarına gerek duyar.
içindeki felaket duygusunun ipuçlarıyla geçmiş küllürün burukluğunu yo&urur, şehri yürürken, "ilk
defa bir hayatla, bir insanla karşılaşnıış gibi "korkuyla irkilir-:eetki bu nedenle BakırkOy'den Sinanpaşa'ya giderken, Galip, Şehr-i lsıanbul'u delil bambaşka bir şehri ıOrdülü duygusuna kapılır. Tıpkı
kendi içindeki "dilleri" gibi hüzünle kar altındaki kenti verirken toplumla • şehir, insanla-şehir iliş
kisini kar ıanecikleriyl~ serpişıirir.
Gecekondu bOlgesi bile dellişmişıir. Çalılıkta Olen cırcır bOceklerinin yerini beton, eleklrik direili ve sokak levhası almışıır. ismi okunan ama kimliği olmayan bir sokak ...
yürür kahramanımız. Yabancılaşmanın ve kimlik probleminin kavurdulu inçevrilen nefretleri "Korkunç şehir, ilk başlarda yalnızca karanlık sinemalarda
gördültümüz o çOrümüş görüntülerle kaynaşıyordu şimdi. Umuısuz kalabalıklar, eski arabalar, aAır
ağır suya gömülen köprüler, ıeneke yıltınları, delik deşik asfalt, anlamsız iri iri harfler, okunmayan
afişler, anlamsız yırıık panolar, boyaları akmış duvar yazıları, şişe ve sigara resimleri, ezansız minareler, ıaş yıltınları, ıoz, çainur vs. vs.
Kendi

yangınında

sanların lsıanbul'a

Bu çöküntüden beklene~ilecek hiçbir

şey

yoktu."

Kitabın felsefi içerili içinde lstanbul trafiltiyle, polaçasıyla, salepçisi;yle, kuruyemişçi ve pezevenkleriyle sarmaş-dolaş, Konstanıinopolis lstanbul'la boğuşur durur. Bazen biri üstte bazen diğeri ,
yaıakıa dönüp duran sevgililer gibidirler.
Kiıap'da

Müslüman ve

Hırisıiyan geçmiş

içiçedir. Kimse

Sayısız aşkların, idamların, hilebazlıiın ve ·fcttaplılın izlerini, sürerek anlaşılabilir belki "nıo
dem zamanlar" ve yeni lıtanbul. MOaleri gezilmemiş, saraylarına ayak buılmıpış, Osmanlı mi•
marisiyle kontur geçllınemiş bir laıanbul, ıehri lsıanbul olamaz. Yaşanan yer olmaz. Koca Siıııın'ın
mühendislik ve mimarlık başyapıtlan camileri hiç görmemişlerin yaptığı "ıaldırıan bir mwalr. ormanı gibi kuşatan o acıklı beton minare ormanları üzerine" basılınca yQreli acır insımın. lstanbul
sadece levantenlerin delil, onlarla birlikte yaşamış Osmanlı kültürünün ihtişamını hatırlatır her dan
bir revakta. Gövdemizin bir parçası olmalıdır şehr-i İstanbul. Bizi duygularımızla içine alan bir yer
olmalıdır şehr-i lsıanbul. Taş hanlardan. eski dükkanlardan, camdan pasajlardan, kirli sinemalardan, Kapalıçarşı içindep çıkıp gelecektir şehr-i lsıanbul. Çünk.ü ilrendiğimiz ve pislilinde kendimizden hiçbirşey bulamadığımız bir yer bizim delildir . Belki bu nedenle "En güzel lsıanbul Resim
Yarışması" çok hoş bir simgedir. iki ayrı kitaptan, iki ayrı görüntüden oluşan şehr-i lsıanbul tüm
gizli ve hüznüyle, Dolu ve Batı arasında bir folksıroı oyunu oynar. Bir gökkuşaltının içine atar bizi.

"Çok büyük bir ülkedir lsıanbul, anlaşılmaz bir ülke." Ama hep uzak geçmişin hüznüyle bakı
lır bugünün ve geleceııin lstanbul'una. Ona: "O zamanlar • yüz yıl önce - şehrimiz, sokaklarında
milyonlarca işsizin şaşkın tavuklar gibi gezindilti, yokuşlarından çöplerin, köprü altlarından ıaııım
ların aktığı, bacalarından zift renginde kara dumanların fışkırdığı ve otobüs duraklarında bekleyenlerin acımasızca dirsekleştiği bir yer delildi daha. O zamanlar, atlı tramvaylar o kadar yavaş giderdi
ki, bazı yolcular bir iskelede iner, ıhlamur, kestane ve çınar ağaçlarının alımdan güle konuşa öteki
iskeleye kadar yürür, iskele kahvesinde bir çay içtikten sonra, ancak yetişen aynı vapura binip yollarına devam ederlerdi. O zamanlar, ceviz ve kestane altaçları kesilip üzerlerine sünnetçilerin ve terzilerin el ilanlar~apışııracağı elektrik direklerine dönüştürülmemişti daha . Şehrin bittilli yerde, çöplük
ve üzerleri elektrik ve telgraf direkl~riyle kaplı kel tepeler delil, kederli ve acımasız padişahların avlandıAı ağaçlıklar, yeşillikler ve korular başlardı . Daha sonra şehri saran lağım borularının, parke
taşlı yolların ve pparıman binalarının yok edeceği bu yeşil tepelerin birindeki av kasrında, şehzade,
yirmiiki yıl üç ay yaşamıştı . "
Geçmişi bugünü ve gel~ bir paragrafta anlatılır lstanbul'un . Başka bir sayfada yine "av kasrı"

diyemez tek

Çaresiz, köyden kenıe göçmüş insanların inandırıcılıktan uzak yaşamlarına inanç katma çabaları ve kurıuluşun "beton gecekondulardan" gelecelli lstanbul'a, onları, şehirden uzaklaştıran yalnızlıllın kapıları olmakıadır. Öfke ve intikam yeni bir tinseL kalıp oluşturur.

Kara

den kalkıp lsıanbul'u görmek gereklidir. Mermerlerine dokunmak, ı:aıııi duvarlaı1na ve ıuııtqııa
sırtını dayamak ve dinlenmek elzemdir ıılıasyalann aölgeslıicle.
'
JJ.

sıanbul'dan

kopamaz. Bir par-

çası düşüyle birlikle kalmışıır lsıanbul'da. "Binbir gece İstanbul" Bizanstan kalma yeralıı dehlizle-

rinde, esrarkeş ve gariban kahvelerinde, meyhane ve pavyonlarında _gezinir.
Tarihin karanlık ılcluialerilldffibliil'>ir ısım ve kimlikle ıelen Bizanıion, Buzos, Nova, Roma,
Romani, Tsargrad, Miklagrad, Konsıanıinopolis, Cospoli, lstin-polin ve lsıanbul binbir öfkeyi, kıs
kançlığı, ırajediyi, savaşı, katliamı da bera!Jerinde yeraltına taşır.

başına

tüm halleriyle gelir "av

kasrı"nın kurulduğu

tepeye:

"Yüzyıl

sonra, parkeyle kaplı tramvay yollarıyla, çeşitli Batı üsluplarının taklidiyle yapılmış
korkutucu ve karanlık apartmanlarla, kız erkek liseleri', bir karakol ve bir cami ve elbiseci, çiçekci ,
halıcı ve kuru ıe.mizlemeci dükkanlarıyla dolacak bir tepeydi av kasrı. "
Hüzünlü, yitik geçmiş bugünün içinde suya atılan kaynamış kurşun gibi göz göz olur, donar
Masal içinde masal tariflenir. Belki Rüya'nın yazgısıdır lstanbul ' un yazgısı ; Galip'in " yetmişüç yaşında artık başka hayatları özleyemeyecek bir hale geldiltinde Rüya ' nın beni seveceğini biliyordum. lstanbul ise okuyucularımın farketıiği gibi aynı sefaletiyle yaşacaktı . "
kalır.

Şehr-i lstanbul'da yaşayanlar bir başka hayalı özleyemeyecek duruma gelince belki İstanbul sevilecektir, tüm sefaletine rağmen. Sevgi ve duygu birlilli kurulmayan bir şehir derin bir güçs üzlüğün
göstergesidir. Çok tanrıcı geleneklerin mirasçısı bir irpan sahibinin Ortadoğu'nun tanrıcı felsefesiyle
bütünleşmesi gibidir. lstanbul'da yaşanan sürekli çekişme .

ve pleksiglas ve kubbeyle kaplı inişli çıkışlı şehir parçacıkla
ama yırtık pırtık bir kaftan gibi şehrin sırtına giydirilir.

Belki bu nedenle ki~abın sonunda sadece cesetler ve düşler kalır geriye. Kara Kitap kara bir düSinemayla soyut, fotoğrafla somut olarak elde kalan görüntüler, a nıla r
güzel lstanbul'u, gözler ise çirkinliklerin yuttuğu lsıanbul'u algılayarak kağıda döker.

mekAnlarla; apartman, sokak, daire, bütünleşen Galip, "plastik torbalara boiiulmuş
şehri, pleksiglas harfler asılmış Bizans kemerini, eğri bültrü kaldırımları, telefon kablolarını, Şehrin
eskiliğini, talihsizliltini, yitip gitmiş ihtişamını, hüzn · nü ve acıklılığını vatandaşlarının yüzünde de
görmek mümkündü belki, ama bu özel olarak düzenlenmiş bir sırrı delil paylaşılan bi; yeniliAin, bir
tarihin ve suç ortaklıAının belirıisiydi." diyerek yorumlar.

lstanbul sinema demektir o dönemler. Kimliğimizi çalan filmler hem mutluluk hem mut suzluk
olarak akar seyircinin üstüne. Yeni Melek, Konak, Atlas, Elhamra, Rüya , Beyoğlu , Si ı e ve siyahbeyaz fotoğraflar boz-yap gibi daltınıktır . Herşey dayanılmaz anılarla yüklüdür. Unutulmu ş kok ular aranır çevrede, sabun, kolonya ve çiçeklerin kokusundan uzak bir ülke; şehr-i İ s t an bul. Bu şehir 
de kaygı varolan gerçeği gölgeler.

"Üzeri beton.
rı .. . ", tarihin alır

taş,

kiremit,

ahşap

mirası muhteşem

Yaşadığı

Bir çirkinliğin,

temelsizliğin

modern meydanı olan Taksim 'i anlatırken

yabancılaşmanın

"fakir

düşmüş umutsuz bir ülkede" anılara birer can simidi gibi sarılışını vurgular.

şün izdüşümüdür anlatıda .

Kara Kitap kör bir kuyunun çekici

deh şetini

sergiliyor.

" ... sandviçci ve börekçi tezgahtarları acıklı hayal ve hatıraların küllenmekte olduğuna, bulvave karanlık ağaçlar da akşamüstü daha da koyulaşarak çöken milli bir hüzne
işaret ediyordu ."

rın ortasındaki çıplak

Galip, çocukluğunun geçtiiii apartmanda, sokakta defalarca adımlarını dinler. Herşeyc tekrar
tekrar bakar. Hiç farkına varılmadan seçilen vitrinlere, ayrıntılara dikkat eder. KişiliAinin önemli
parçaları bu fiziki çevreye; pırıltılı vitrinlere, eğri büğrü kaldırımlara ve daracık caddelere dağılmış
tır . Boz-yap'ı birleştirecek en önemli ipucu mekanlardır. Kentin tüm sokaklarına, semtlerine girip
çıkarak aranır durur. lstanbul'un her noktasına değinilir kitapta .
"Karaköy köprüsüne bağlı ve lambaları yanan boş BoAaz vapurlarına bakarken .. . " Avrupa yadöner, Eminönü'nden vapura binip Karaköy'e geçer, Tünel Galatasaray arasını Beyoğlu'nu,
Fındıkzade'yi, Nişantaşı ' nı, Şişli, Teşvikiye Güntepe mahallesini, Gümüşsuyu yokuşunun Dolmabahçe'ye ulaştıAı yerde durur, Unkapanı Köprüsünden geçer, Haliç sırtlarında düşünür, Şişhane yokuşunu çıkar, Fındıklı, Şehzadebaşı, Pera'nın lüks kerhanelerinden geçer, Harbiye derken Bab-ı Ali
yokuşunu tırmanır, Karaköy, Tophane, Galata Köprüsü , Üsküdar, Feriköy, Kuledibinden Bahri ye
Müzesi, Aksaray, Sirkeci hadi Boğaz, Surdibi, Cihangir, Tokaılıyan Oteli, Karagijmrük, Talimhane
ve Yeni Camii, Çelebi Camii, Zindankapı , Kabataş, Kasımpaşa, Kurtuluş derken tüm romanı telefon şebeke haıtı gibi saran_şehrin semtleriyle kucaklaşırız.
kasına
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Şehrin

dinamik yanıyla staıikliiii, akılcılıkla duyguculuk, Doğu ile Batı felsefesinin yaşam savaservi, çınar, ıhlamur ağaçlarının alımdaki lsıanbul'da sürer. Mevlana bile "madem
ki ben o'yum" dedili Şems'i aramak için onun yürüdüğü, dokunduğu bir şehre ihtiyaç duyar. Şam'a
gider. Şehrin tüm sokaklarını, köşelerini dolaşırken aradığı sevgili midir? Zaman mekanla koşuııur .

ALMANYA MUHABİRi ·
NECMİ SÖNMEZ

şı, aı kesıanesi,

ıWiM1

YÖNETİM YERİ

Şam, Kahire ve lstanbul birbirine benzetilir: "lsıanbul'un Şam'ın ya da Kahire'nin sokaklarını
dolduran insanların, geceyarıları mutsuzluktan inleyen hayaletler gibi birbirlerine benzemesi ve çaıık kaşlı erkeklerin hep aynı bıyıkları bırakması ve hep aynı başörtüsünü takan kadınların çamurlu
kaldırımlarda yürürlerken hep aynı şekilde önlerine bakmaları ... " Akılcılıkla duyguculuğun çarpış
masını başka kenılere taşır ama sorun değişmez . Doğu felsefesindeki insanların yaşam blçimlcriniıı
'>Onuçları eldeki )Onuçları verir. ı\ranan giz doğunun esrarıdır. Kişinin kcndi,idir . Ruh hali dcğişıi~ 
çe (Galip'in). lsıanbul'da deği~ir . Kenıi dolawken içi ressam palcri gihi rengarenk olur.
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lstanbul, sadece saııcısının döndürebildiği bir topaç gibidir. Ki~inin onu döndürebilmesi bilgi-

)

orantılıdır.

Onu bilmek ve sevmek gerekir. Oysa yabancılaşma sevgiyi de öldürür.

"ı\pıal kuıusunun"
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YAYIMLADIGIMIZ TÜM YAZI , RESİM VE BELGELER; KAMU YARARI GÖZETİLMEK VE
GAZETEMİZİN ADI BELİRTiLMEK KOŞULUYLA YENiDEN YAYIMLANABİLİR.

"Hali yeni feıhedilmiş bir şehir gibiydi. lsıanbul."
siyle
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Geçmişten kurtulmak isteyen 1950-60 insanı pirinç karyolaların,, kristal aynalı komodinlerini,
ceviz elbise dolaplarını, kaydurbalarını "leş" ve modern olmadığİ gerekçesiyle eskicilere satmıştı.
Bugün evlerimizde olmayan o eşyalar belki de bize ait değildir. Tıpkı bugünküler gibi. Bugün bir
Türk evine gidince, Fransız'mı , lsviçreli'mi, Finli'mi belli değildir. Son derece sıradan ve birbirinin
ayni mekanlardan oluşturulmuştur. Bu kimlik problemi kitabın ana metnidir zaten. Şehrin kimliği
insanıyla birlikte kaybolur. Bu ana sorun mekanla bürünleşir çünkü şehir de kimliğini yitirir . Çarpık
yapılaşma sadece fiziki anlamda aktarılmaz . Bir dedektif gibi peşine düştüllü "kendisi"ni eşyaların
ve şehrin tüm ayrıntıların~ yakalamaya çalışır kahramanımız. Görsel malzemenin zenginliği her satırda yeniden ço1talır. Mekanın iç sesleri dinlenir tıpkı insanın kendi içini dinlemesi gibi. Geçmişin
izleri ve düş gerçek mekanın uzaydaki izdüşümleriyle çakışır. Gerçeklik duygusu zaman zaman yiler
ve şehir nefes alamaz. Ociiişenler deAişmeyenlerin anlamını da örseler. Galip'i bir çocuk gibi, masallar uyulabilir.
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TAM SAYFA SİYAH-BEYAZ : ÜÇMILYONLİRA
YARIM SAYFA SiYAH-BEYAZ : BİRMILYON YEDIYÜZELLİBINLİAA
ÇEYREK SAYFA SİYAH-BEYAZ : BİRMİLYONLİRA
TAM SAYFA RENKLİ : -aEŞMİLYONLİRA
YARIM SAYFA RENKLİ : ÜÇMİLYONLİRA
ÇEYREK SAYFA RENKLi : IKIMIL YON URA
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Kara kitap- ve Şehr-i Istanbul
NEVVAL ÇİZGEN

üyülü şehirler diziminde Paris, Londra, Viyana, Berlin, Beyrut ve mutlaka lskenderiye yer alırken, lstanbul tüller içindeki
gizemli yüzüyle bir hüzün yumağı olarak
girer sıraya. Edebiyat biçemlerinin içeriğin
de nar taneleri gibi dağılıverir kentler. Birçok Batı romanında olağanüstü büyülü
şehir anlatımları bizi o şehirlerle sırdaş
yapar.
hele gönül venliğimiz şehirle bire bir ilişki kurabilmenin
zenginliğini başka insanlara aktarma keyfine doyum olmaz.
Semtler, sokaklar benimsenir. John Keats belki bu nedenle
"Duygularla kavranabilen güzellik sonsuza uzanan
mutluluktur" demiştir.

cak!" Ve "lskenderiye, Belleğin başkenti! ... geçmişin çiğnen
mesi olanaksız acı otu, belleğin özü. "Lawrence Durrell'in
olağanüstü, büyülü lskenderiye Dörtlüsü en güzel şehir roman-

!uğun çamurunda kurulmaya başlayacak yeni mahallelerden söz
ediyorum: Gecekondulardan, salaş bar, pavyon ve eğlence yerlerinden, atlıkarıncalı lunaparklardan, kumarhanelerden, camilerden, derviş tekkeleri ve Marksist fraksiyon yuvalarından ve
kapkaçcı plastik atölyeleriye naylon çorap imalathanelerinden
"kıyametimsi kargaşayı" Orhan Pamuk biraz buruk ama çokca öfkeyle yazar. Dününü, bugününü ve geleceğin kısırlığını bir
çırpıda anlatır okuyucuya.
"Boğaz kıyılarındaki erguvan ve hanımellerinin bayıltıcı
serinliğini koklayarak rakı içtiğimiz masalarda çürüyen ölülerin genzimizi yakan o kütle karışık kekre kokusunun tadını

larındandır.

lskenderiye yaşayan mek!n ağırlığını her şeyin üstüne fazkoyar. Dün ve bugün lskenderiye'de kaynaşmıştır. Eski
şehri verirken bunu büyük bi~ lirizmle yapar. Hiçbir çirkinlik
insana iğrenme duygusu vermez nedense.
Üç ayrı zaman uzamında bir kent değerlendirmesini Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ındaki lstanbul'da buldum. Dün,
- bugün ve yi'ın her anıyla şehirsel bir çerçevede çözülüyor. lstanbul'u dünü, bugünü ve geleceğiyle tanıma, gizine erme hik!yesiyle karşılaşıyoruz. Batının doğuya, Doğunun batıya
rastladığı bu noktada nostalji bir dekor gibi kullanılıyor. Orlasıyla

alacağız.

Yokolan güzelliklerin can acısıyla yazar göndermelerini hay·

kırarak bin yıla yayar.
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lstanbul'un ikibin yıla yayılan tüm anları bir yağmur gibi
Akdeniz ve Ortadoğu'nun bu alımlı prensesi kraliçeliğini esrarengiz cümlelerde bulur.
Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Halit Ziya, A. Hamdi Tanpınar lstanbul'un yaşayan, kıpır kıpır dokusunu avuçlarımı
za sunarlar. A. Hamdi Tanpınar lstanbul'da bir akşam vaktini
fısıldar kulağımıza; Ahmet Rasim Kağıthane'de dolanır ince
alaylarla.
Tanpınar ronanına lstanbul'u mek!n olarak seçer ve o zaman dilimi içinde şehri anlatır. Hemingway'de Paris'i anlatır
ken sadce yaşadığı Paris'i anlatir. "Sen yaşamla damgalısın"
denen Hemingway'in Paris'i de yaşamla damgalı bir coşkuyla
anlatılır. Tadına doyulmaz şarapları, istiridyeleri, etleri, cafeleriyle Jiemingway'in Paris'ine karşılık, Ehrenburg'da "Notre
Dame kocaman bir taş ormanı gibi yükselir."
Ehrenburg hüzünlü ve çirkin Paris'j anlatır. Sanki kötü bir
filmi sonuna dek izlemek zorunda kalmış bir eleştirmen gibidir. Bundan bir tek kestaneler ve kestane ağaçları kurtulabilir.
insanla doğanın kaybolan uyumunu orada buluruz birden.
Vurdumduymaz Paris, yaşanan günleri anlatırken bir dönemin mek!n ağırlığını sırtımıza yıkar. Geleceğe dair bir tek satır
vardır: "Yakın müzeleri, tabloları yok edin, Paris gene kafaserpilivermiştir şehre.

han Pamuk'un nostaljisi kendi dünyasına ait; kendi dünyası
içindekilerle dışındakiler arasında dolanan hüzünlü bir
gergef. Şehrin ülke felsefesiyle olan ilişkisi bugünü doğururken,
bugün de geleceği öldürür. Orhan pamuk fiziki çevreyi felsefi
temelin etrafına taç yaprakları gibi görkemli diziverir. "Parke
yollarda titreyen otobüslerle Bebek'e ya da Trabya'ya sandal
gezintisine çıkarırlardı." diye başlıyor ve "tramvay yolunun yıl
lanmışparke taşlarının anlamsız bir asfaltla örtülüverdiğini gördüğü zaman ... " bunu [uğursuzluk] duygusuyla bağlayıveriyor.
En iyi tanımını Boğaz'da buluyor dün, bugün ve yarın.
nın

"Bir zamanlar "Boğaz" dediğimiz o cennet yer, kara bir
çamurla sıvalı kalyon leşlerinin, parlak dişlerini gösteren hayaletler gibi parladığı bir zifiri bataklığa dönüşecek sıcak bir yaz
sonunda ise, bu bataklığın, küçük bir kasabayı sulayan alçakgönüllü bir derenin tabanı gibi, yer yer kuruyup çamurlaşaca
ğım, hatta binlerce geniş borudan şelaleler gibi gürül gürül
akanlağımların suladığı yamaçlarda otların ve papatyaların yeşereceğini tahmin ~tmek zor değil. Kız Kulesi'nin bir tepenin
üstünde korkutucu gerçek bir kule gibi yükseleceği bu derin ve
vahşi vadiye yeni bir hayat başlayacak.
Ellerindeki ceza fişleri ile oradan oraya koşan belediye memurlarının bakışları arasında eskiden "Boğaçizi" denen bu boş-

Şehirler insanları

ile

vardır
FRANSA'NIN ÜNLÜ SANATÇISI
S. GAINSBOURG ÖLDÜ.
Merzuka
ransızların

Arıkan

Paris'teo bildiriyor.

sanatçısı

Serge Gainsbourg, günde üç-dört
Gitanes sigarasının yoğun dumanları içerisinde yok
ünlü

paket içtiği
oldu gitti.
Çok çeşitli sanat dallarındaki ustalığı ve aykırı kişiliği ile ün yapmış olan Serge Gainsbourg, Paris şehrinin simgelerinden biri olmuştu. Çoğunlukla üç günlük sakalı ve ağzından eksik etmediği sigarası ile her yaptığı
bir olay olan S. Gainsbourg'un ölümüyle Paris'te sanki bir heykel yıkıldı
ve artık yenisini yapmak olanaksız.
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ölümü beklemenin zamanı gelmiştir artık, tıpkı bizdenönce
gibi bu ölüm anına olan katkımız nedeniyle
hakettiğimiz ölümü beklemenin zamanı gelmiştir.
" ... Cihangir'in eski sokaklarından, basamaklı dar kaldı
rımlarından Karaköy'e inerken gördüğü eski bir koltuğu ... " günboyu anımsar Kara Kitap'ın kahramanı, lstanbul'un
sokaklarındaki binlerce ayrıntının belleğimizin küçük kapaklı
kutularında nasıl darmadağınık bir özlemle durduğunu anlatır
okuyucuya.
"Tophane arkalarındaki dik yokuşların birinde, duvar kağıtçılarının, muşamba kaplamacılarının, kartonpiyercilerin ve
marangoz dükkanlarının birinin kapalı kepenglerinin önüne bı
rakılmıştı koltuk." Tophane yokuşundan başlayarak tarifler koltuğu. Fiziki çevreyle insanı, felsefeyi ve yaşamı birbirlerinden
yola çıkarak yumak gibi sarar. Sonra bu dört ayn renkle sarı
lan "çile"yi sergiler.
Karla kaplı Galata Köprüsünden defalarca geçer ve her birinde ayrı bir panorama tanımlarken "Galip'in" duygusal evrenini ustalıkla mekanın içine alır.
"Galata köprüsü üzerindeki seyyar satıcılar, şipşak fotoğ
rafçılar, yanık suratlı dilenciler de, son günleri boşluğunu hem
yaşayan diğerleri

(Devamı

Yirmiyedide)

NDU C(EUR,
THANKS
PARIS!
,~

William Kleen'in çektiği bu S.Gainsbourg fotografı Paris'te kartpostal olarak satılıyor.
__. PAMUK
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