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-Gazetemizin :kapatılmasına
tepkiler sürüyor
K

ostantıniyye Haberleri gazetesi'nin kapatıl
masına tepkiler artarak ve yayılarak sürüyor, en ilginç yanı da yasa adamı olan avu.
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katların,

gerek yayın organları ve gerekse doğrudan
mektupları ile bu sansürü kınamaları. Tepkileri belgelemeyi sürdürüyoruz. Gt•
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ehrimizin parçalanarak kendisinden birkaç il üretilmesi yolunda, Ankara'nın açmış olduğu tartışmalar sürüyor. Ancak İstanbul tarihten
gelen bütünlüğü ile iki yakalı, geniş bir metropoldür ve bölünmesi
çeşitli sorunlar yaratacağı gibi şehrin tarihsel yapısını da etkileyecektir.
Gazetemiz, şehrimizin bölünmesine ve çeşitli seçim hesapları ik: parçalanmasına da karşıdır .

BAŞYAZI

"İST. FED. CUM." HOPPALAAA ..

* lstanbul belediye başkanı Nurettin Sözen ga;ı,etemizde yayımlanan röporta-

jında; lsıanbul'un

bölgelere ayrılarak birkaç şehir haline getirilmesi düşoncesinin
politik oy-stçim hesaplarının yattığını söylemişti.
•
"Ateşkes"in ardından baş gösteren Irak'taki iç savaşta çeşitli etnik ve dinci
grupların egemenlik arayışı içinde oldukları gör11lüyor.
·
•
Kürt liderleri Türkiye'yi sessizce ziyaret edip, üst düzeyde görüşmeler yapı
yorlar; bu görüşmelerin ardından, Fransa,,Belçika dahil her kafadan bir başka
ses çıkıyor. Ardından da lran, Suriye ve Türkiye, lrak'wı var olan sınırlarının deardında

*
*
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ilişmemesini yeğlediklerini açıklıyorlar.

*

Federal bir yapısı olan Yugoslavya kaynıyor.
Ekonomik sonuçlar açısından başarısı tartışılmayan Cumhurbaşkanı T. Özal'ın
S.S.C.B. gezisinin siyasal yanları dılckatle izlenmeye değiyor ve özellikle smırları
mm oluşturan Türk Cumhuriyetlerinin davranışları, verilen demeçlerdeki yakın
lık işaretleri yarına ışık ıutuyof.
..,.
2. Dünya savaşının sona ermesinin ardından, dünya tarihinin en önemli dönemlerinden birine tanık olduğumuz gerçeAini yadsımıyoruz.
Turgut Özal'ın, kendisinden önceki siyasilere ve Cuınhurbaşkanlarına benzemeyen, nevi şahsına munhasır bir yönetim, karar alma ve uygulama sisıenfine sahip olduAu gerçeAini de yadsımıyoruz.
Binlerce yıllık tarihi olan lstanbul'un, kendi dinamiği ile büyüyen ve büyüme•
sinin yarattığı sıkıntıların kendisinden menkul olmadığının herkesçe bilindiAi ve
Avrupa ile Asya'yı birleştiren köprü götcvini coıırafi yapısı sayesinde edinmiş bir
metropol olduAu gerçeklerinin de unutulmaması 1 gerektiğine inanıyoruz.
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Bizim Şehir Haberleri
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Gazetemizin kapatılmasına ulusal
~!Ş,!~ımızın gösterdiği tepkiler (ili)
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nöbetini geçen aydan bu aya devralanla{

arasında; Prof. Semavi EYİCE, Prof. Mümtaz

yı

Politikaya biraz fazladan bulaşıyor olmarun endişesini zaman zaman duymuyor deği
liz. Ancak ülkemizde cereyan eden politik olaylar
bazen, bir yayın organı olarak kayıtsız kalmama-

ulaşıyor. O 'zamanlar ,

Ve yine her daim tek:·
rarladığımız gibi; Bizde
HER TÜRLÜ-sü vardır
da, bir tek SANSÜR
YOK-tıır, lütfen çekinmeyiniz.

da, susmak bağnazlığın bir başka türlüsü anlamına gelir mantığıyla yükleniyoruz Başyazı'ya ...

SOYSAL, ADALET ve YAPI Dergileri de var:
Mutlu olmamak mümkün değil bu ilgi ve destek
karşısında. O nedenle bizim takım kulakları ağ
zında hazırladı elinizdeki sayıyı .
Bu sefer oldukça küçük (ama çok değil) bit
yenilik yaptık ve lstanbul'da 'Son Durum' ile; çeşitli haber spotlarını birleştirip size bir fikir vermeye, belki bu sayede her gün bizlere adeta zorla
yutturulan günlük çokuluslu haber bulamacının
içinde kaybolan lstanbul haberlerini bir araya
t<fplayıp tizorlerine dikkat çekmeye çalıştık. Zaten asal görevlerimizden biri de bu değil miydi?
Bizim habercilik tarafımız 1>üyük gazetelerle karşılaştırıldığında elbette zayıftır: Gerek kadromuz,
gerek boyumuz-posumuz ve gerekse işlevimiz açı
sından bakılınca belki de olması gereken bu kadar diye düşünülüyor ama; Manifestomuz
doğrultusunda olmak kaydıyla bir 'Son Durum'
saptamasını bundan böyle her ay yapacağız.

gerektirecek boyutlara

1492 de lspanya'dan göç eden yahudiler
Os/ '
manlı Devleti tarafından hoşgörü ve kabul gördüler. Bu gerçeği, Mülkiyeliler Birliği tarafından
düzenlenen 'Hos.görünün SOO. Yılı' adlı panelde
onların torunlarının ağzından bir kez daha duyduk. lşadarnı İshak Alaton, 500. Yıl Vakfı
Y .K.Bşk. Yrd. Naim Güleryüz ve Amerikalı Prof.
Dr. Stanford J. Shaw, panelde yaptıkları konuş
malarda, Osmanlı-Türk-Yahudi toplumlarının
yüzyıllardır bir arada ve barış içinde yaşıyor olmalarının bir çok devlet adamına ve ülkeye örnek olmasını dilediler.

ğunda,

•

doğrusu

mızdan , onları koruyamadıQımız

dan bellidir. Bu gibi kurumlara
ka rşı belirli zümreler ~ıskançlık ve
rekabet gibi nDfmal duygularla
de!)il fakat ilkel bir tahribkMıkla
yönelirken , mezunlar da ne talebe sayısının korunmasına ne
mektebin mali yönden desteklen.mesine aldırış etmem i şlerdir.
Sonuç kamu sektöründe kendini
hissettiriyor ve aşaQı yukarı yirmi
y ıl dır içişle r i kadroları bu mektebin iyi talepleri tarafından itibar
görülmüyor ve Bakanlık da bu
gibi talebelere itibar etmiyor. Bakanlık içinde müdahaleci bir zih. niyet hayatın her safhasında kendini hissettirirken müdahalenin
a grotesk boyutlara
e tarihim izin mizahi

cevap

vermekte epeyce güçlük
çektik. Daha sonra salınan
ulaklar sayesinde dağların
dağlarda.ıı haberi olduğu
na göre, artık bize sorarsanız avdet-i vücut için hiç
bir engel kalmamıştır: Köşeleri esasen gittikleri günden beri kendilerini

olayın

1

zorunda kalan lstanbulseverlerin çıkardığı bir gönüllü gazete.:.
Kostantin_iyye isminin Bizans kalıntısı olduğunu sanıyorlar. Oysa
Konstantinopl' un Osmanlılaşmış biçimi ve ülkeler fetheden Osmanlı bu deyimi
şimdiki bürokratçıkların tersine çok sevmiş.Resmi fermanlarda, hatta bu asrın
başında basılan kitaplarda basım yeri olarak Konstantiniyye hep kullanılıyor.

Belediye Başka1)1 Sözen, Kadim yazarımız
Hilmi Yavuz'un neden
uzun süredir sayfalarımız
da göıünmediğini sordu-

beklemektedir.
Tek parçalı, mafsalsız

azılıyor .

cumhuriyetler;
~eplmize ...

Sizlerin de bu ve benzeri çalışmalara bizzat
katılmanızı, yazı ve belge göndererek katkıda bulunmanızı hep bekliyoruz. Q;J-

Okuyucu mektupları

"K'!_st'!ntıniyye Haberleri" g_eçen aylarda İstanbul valiliğinin bir yazısıyla ismini
degıştırmek

B.Ş.

500. yıldönümünün yaşanacağı
1992 yaklaşırken biz de çalışmalarımıza yön verdik ve Araştırma Gurubu Başkanımız Dr. Çelikler, Yahudilerin 'Karaim' kolunun diasporadan
beri Türkiy~' deki varlığına işaret ettiği ve •500'
sayısının doğru olup olmadığını tartışmaya açtı
ğı çalışmasıyla başı çekme görevini üstlenmiş
oldu.
Bu

ayın

Cüneyt Ayral :

ği ' nin koyduğu komik yasaklama kararını üzüntü ve esef ile gazetelerden okudum.
Aynı zihniyet, Ana Britannica'nın "Adıyaman" maddesinde, bu kentin Haçlı Sefederi' nden sonra bir süre Ermeni Kralhğı'nm egemenliği altında kaldılının yazılması üzerine,
ansiklopedinin o sayısını toplatıp, Devlet Güvenlik Mahkemesinde Türle Ceza Kanununun 142/ 3.maddesinden dava açtınruş
_ıır . Dava beraatle sonuçlanmışsa da, dergi sorumlularının
mahkemede çektikleri sılcJntı ve eziyet yanlarına Ur kalmıştı .
Tarihimizi ve genel olarak Anadolu tarihini bilmeyen, bilir görünüp de inkh eden mel 'un zihniyet, maalesef, tarihsel
köklerimizi ve bizim mirasçısı olduiumuz tarihi kemirmeye devam etmektedir . Binlerce köyümüzün ve yerleşme merkezinin,
dere, nehir, göl ve dallann tarihsel kökenli, yerlqmiş ve maruf isimleri, İçiş)eri Bakanlılı'ndaki bir daire tarafından değiş
tirilmiştir . Ermenice, Rumca, Kürtçe, RUJÇa, Arapça v .s. kökenli
diye adı değişmedik köy, kasaba, şehir, v.s. kalmamıştrr. Bin
yıllık Terkos gölünün adı, "Durusu"; "Kilyos"un adı •
"Kumköy" yapılmıştır. Acaba sıra ne zaman Ankara(Engürü),
lstanbul(Stinpolis) ve lzmir (Smyma)ya gelecek?
Fatih Sultan Mehmed, isteseydi, zaptettili şehre
"Mehmediye" adını koyamaz mıydı? Nitekim yurdumuzun çeşitli bölgelerinde padişah adlarından türemiş şehir adlan da vardır: Osmaniye, Orhaneli, Muradiye, Reşadiye, Aziziye,
Mahmudiye, Aliiye gibi,
lstanbul'un bildilim kadariyle 28 değişik adı vardır. Dünyada iki kıt'a üzerinde yer alan tek başkent İstanbul'dur. Atatürk, lstanbul'u ilci cihanın, iki kıt'anın buluştuğu bir noktada
par~ bir inci, bir hazine olarak tasvir edip anlatmıştJr. Konstantıniyye, lstanbul'un 28 adından sadece bir tanesidir.
"Konstantıniyye" adından gocunanlar, çai!dışı bir ırkçı-faşist
Turancı zihniyetin resmi katlara sızmış uzantılaQdır.
Halbuki Amerika Birlqik Devletlerinde Kızılderili dillerden türemiş birçok eyalet(state), şehir, nehir, daj adlan vardır
ve hiçbir Amerikan valisi veya başkanı bunların adlarım
"salı:ıncalı" bulup değiştirmek, ln&ilizce isimler uydurmak girişiminde bulunmamıştır. Ohio, İdaho, Arkansas, Kanıas, Wyoming vs. ıibi eyaletler; Niagara şc:Wesi, Mississipi, Missouri gibi
nehirlerin adlan Kızılderili dillerinden türemedir. Bazı eyaletleriQ başkentleri bile kızılderill dillerinden gelmiştir: Cheyenne
(Wyominı'in baıkenti) gibi. ispanya gibi koyu katolik ve milliyetçi bir ilkede baştcnt Madrid dahil birçok kentin adı Aıapça
kOkaılidir: Madrid (Mecrit), Valladolid(Bdde-Velil), Valeıııi

ya (Belenıi~),

Muıcia(MUrsiye);Alcantara(El-leantar),

Alba-

ıate(l!l-Baıiı), Alcaııtara ~-Kale). lıpanyokaya aşinalııı,ıı
ııcdeııiylc biliyonım ki, lıpanyokada(C..tellono'da) dOrı bin

•

Dolu

Prof.Dr. llber ORTAYLI

lustinianus'un mirasçısı ve izleyicisi, Doğu ve Batı Roma'yı yeniden birlqtirip, o zaman bilinen dünyada tek bir devlet kurmayı hedefleyen uzakgörüşlü bir insandır.
"Türkçillük", İstanbul valiliği sorumlu yöneticilerinin sandıiı gibi, Rumca kökenli isimleri yasaklamak, "Kostantıniyye"
kelimesi kullanılınca Yunan Devletinin İsıanbul'da hak iddia
edeceğini söylemek değildir.
Bakınız, bu konudaki cehalet nereye varmıştır: Türklerin
totemlerinden biri geyiktir (Ziya Gökalp'in şiirindeki gibi). Ankara'nın or,a yerinde geyikli bir Hitit anıtı vardır. Türkçü Sadri
Maksudi Arsal'ın kızı Adile Aydı (emekli ortaelçi, sAbılc konterı,jan senatörü) TBMM'de bu heykelin ortadan kaldınlması
nı, bunun Türklükle ilgisi olmadıtını iddia etmiştir. (Bu kadar
cehalet, tahsil ile kaimdir()
Yurduoıuzun bir çok yerinde Rumca-U.tince kökenli semt,
şehir, nehir isimleri olduğu gibi durmaktadır. HAttA sAbık bir
başbakanımız, "Ertekin olan hllis-muhlis Türk soyadım değiş
tirip, Rumca "Meandros"tan türeme "Menderes" soyadım almıştır (Adnan Menderes). Hiç kimse de Menderes'i Türklüğe
ihanet ile suçlamamıştır, Hatta adı (küçük adı) Menderes olan
birçok TUrk çocuııu vardır: Aktör Menderes Samancılar Prodüktör Omiı Utku'nun oilu Menderes Utku, srradan bi; halk
çocuğu olan (benim tamdıtım) Menderes Ataıu vs. Acaba lstanbul Valilili, bunların isimlerini de yasaklılyacak mıdır?
Biz, lstanbul VaJililiııden şunu isteyelim: Meııderes'in qine
ve ollu Aydın'a tebligat yaparak soyadlarının Rumca kökenli
olduiunu ve deiiştiriJmeıi ıerektilini; aktör Menderes Samancılar, Menderes Utku ve Mendera Atasu'ya tebligat yapılarak
adlarının Rumca kökenli oiduıı,nu ve derhal dejiştirmeleri ıe
rektiğini bildirsinler.
Keza, adı bir Ermeni prensinden gelen "Toroı" Dajları
da yerli yerinde durmaktadır: İstanbul Valiliji, Toros isminin
~ ~rmenlce oldutundan bahisle bunun da dejiştirilmesini
uıesın.

. ~ da ileri giderek, Rwııcadan Türkçeye gelen baWı: isim-

lerının, halyancadan Türkçeye giren denizcilik ve musiki

terim-

lerinin ve de Ermeniceden Tllrkçeye giren bazı yemek isimlerinin
de değiştirilmesi teklif edilmelidir.
Umuyorum ki, bu sahte milliyetçilerin ıon ııirişimi olur ve
"Kostantıniyye Haberleri"' ismiyle gazete çıkması yasaklanmaz.
"Kostantıniyye Haberleri" gazetesinin adı ile ilalli olarak
açtılıruzı ölrendiiim davanın sizin lelıillİl.C ııonuçlıuıacaiJııa inanıyorum.

ve

Satırlarıma nihayet verirken, şahsınızla
ziyarttlllİl.C gelmeyi arzu ediyorum.

bizzat ıörOımeyi

ltlerinizde başarıJıır diler, sayplar ve ıevpler ıunanm.
1

AYlllıat Eııder ~ Bo,aa

IS NOT'.. -. _ _ _ _ _ _ _;___,:_

çıkmayışımıı.dan,
onları
koruy_amaılığım ı;.dan

be ilidir. Bu gibi
kurumlara karşı belirli
zümreler kıskançlık ve
rekabet gibi normal
duygularla değil fakat
ilkel bir tahribkiırlıkla
yönelirken, ;,ıezunlar '
da ne talebe sayısının
korunmasına ne
mektebin mali yönden
desteklenmesine aldırış
etmemiş lerdir."
Bütün il ve ilçe merkezlerinde geleneksel mimari dokuyu -hoyratça yı rtan ve yıkan , do!)al
çevreyi yıpratan inşaat ön planda
gayretkeş vali ve kaymakamların
eseridir. Taşranın özel sektörü
olan müteahhitler onları izlemektedir[er. Nüfu s m e murları anne ve
babadan daha ye tkilidirler. DoQan çoc uQ un ad ı on ların tasdikine ve kabulüne sunulur. Bir yerde
h a zırlanan yasak isimler listesine
örneQin; cihan padişahı dediQimiz Kanuni'nin validesi Hafsa
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tıtı için yerel te ıırlhsel bir lstanbul ıautesltıln lşmlhln deaı,tlrilmesliıl istemektedir. Ortayb'nm bu ismin Costaotınop
~·uo Arapçası oldııtu, Osman-.
h zamanında lstınbul'un resmi
iıdı olarak kullanıldıaı ve bu
yüzyılın bııJıoı kadar Türk paralannda yer iıktıaı konusunda-

ki uyanlanna kulak verilmemiştir. Bu nedenle son zamanlarda yayma başlayan 'Yeşil
Blzaiıs' isimi! çevreci Türk derılslne de pek ·a~a ömür blçllemeqıektedlr." ' .,.

...
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Son olarak gazete isimlerine
de

s arıldılar.

" Ko s tantın i yye
Haberleri"
geçen aylarda lsıanbul valiliQinin
bir yazısıyla ismini de!)iştirme
zorunda kalan lstanbulseverlerin
ç ı kardı!) ı bir gönüllü gazete ...
Kostantiniwe isminin Bizans kalıntı sı old uQunu s a n ıyor l ar . Oysa

Kon s t a nı i nop l' u n .Osm anlılaşm ı

biçimi ve ülkeler fetheden Os
bu deyimi şimdiki bürok
ra ı ç ı kları n tersine çok sevmi
Resmi fermanlard a, hatta bu as
rı n başın da b asılan ki taplard
b asım yeri olarak Kons ıa nıiniyy
hep ku ll anılıyor . Bu bize Yuna
nistan ( lyonyan ı n eski persçesi
• isminden bucak bucak kaçan v
mektupları bile geri yolllatan Yu
nan bürokrasisini hatırla t ıyor.
Tüyleri diken diken eden bir ben
ze tme, ama gerçek ... B a lk anlı l a
rın benzer yanı çoktur, akıldışılık
la da bu görülür.lstanbul kelimes
Konstanıiniyye ' den daha fazı
yunancadır, yani yüzdeyüz ... Ta
rihi. tarih bilmeyen bu memurları
elinden kurtarmak zamanı gel
miştir . Kasaba tarihçiliQi yerin
as(ı tarih bilgisi ve şuuruna ter
ketmedikçe bu gibi garabeti da
ha ok a a aca ız .
m anlı

A 1

,..

yapı
IÇl:.E DiŞiN ,COPUKLUCu·

başl İ ğı ile. yeı'jld i.

bul pollslne göre çok şey çıkar.
Türk tarihçisi liber Ortaylı'nın
blldlrdlllne;töre ,. lıitanbul polW modem '{ürklyc 1 İlln ıiefrtl
ettltl bir Gre'k ismim bıhrlat

1

ı:t11aıınll Kwıay......,. ıııDlktJ.ıı,- aı,uoı Vakfı ı..
tMııa
2.000.- TL posta oer.tl dahli 17 .000.- TL yat,nıl.

ması ile ilgiti' haber Finahcial
Times gazetesinde:::"Sansür"

· Tarihçi llber Ortaylı'nın
Mülkiyeliler Birliği dergisinde
konuya ilişkin yazı sını referans
alan haberde şöyle denildi:
','Bir isimden ne çıkar? lsıan

1a.OOO... TL

ço
yer
isimlerini de rah at bırakm az . Orne!)in ancak Balkan ülkelerinde
rastlanan gülünç bir milliyetçilik
sonucu otvştu rulm uş bir komisyon her yerin adını deQ işti rir. Bu
çokbilmiş komlşyon memlekette
aklı başınd a biraz bilimsel yöntemlere b ulaşmış sa!) cı solcu
herkesi, bilhassa akademik çevreleri rahatsız etti!)i halde pek ald ı rmazlar . Birisi bu işi Bulgarisıanın yer adlarını de!)iştirmesiyle
izah ediyordu. Gerçi Bulgar ve
Türk tarihlerinin konumu arasında
baQ kurmak nasıl mümkün oluyDf
pek anlamak mümkün deı:)ild.i. Bu
bürokratların bilgileri olmadıQı
için Dodurga (O!)uz boylanndan
biri ve yerleşmeye verilen boyun
adı) ismini Ermenicemi ne sanıp
· deQişlirivermişlerdi.
Seçtikleri
isimler de hep Çayırönü , Çayıra
lan, Gü z elyalı , Y alıkOy gibi Allaha
emanet isimlerdir.
· ·

oluşuyor .

CAHIT TALAS'a

y etişt i rilm e leri

musallat
bürokrasi

,I'

İSTANBUL

•

ları üst dQzey uzman bürokrasi' içinde denebilir ki
için en yetersiz
programlar uygulanan bürokrat
kesimdir. Ozellikle Tanzimat devrinin iyi yelişlirilmiş, Babıan bürokratı , içişleri kadrolarından zamanla elini eteQini çekm i ştir .
Geçmiştek i gibi Paris, Tahran
sefirlikleriyle Bursa valiliQinl hak·
kı y la yürüten: Şam ' da Makedonya'da ve Berlin'de hizmet veren
görgülü , bilgili, uycmlu bürokrat
tipi kaybolmuştur. Ahm et Vefik,
Midhat ve Abidin Paşalar , Sad ı k
Rıfat Paşa gibi valileri görmek artı k on y ıllardan beri mümkün deQildir. Bu bir yana toplumun eliti

Konstantiniyye'ye

Arapça kökenli kelime vardır : Mahzen, kandil, zeytin, misk,
katran, safran, hiki, kahkaha, tabure, tarife, kiraz, abanoz,
şeker, kimyon, nargile ııibi kelimeler İspanyolca'da az bir değişiklikle aynen durmaktadır . Hiçbir lspanyol yetkilisi de (bizdeki Türk Dil Kurumu papalannın kulakları çınlasın)"bu isimler
"ÖZ-İspanyolca" değildir" diye bunların yerine kelime uydurmaya yanaşmamıştır . İspanyollar tarihlerini ve ın!zilerini inkar etmiyorlar: Yahudi filozof EI-Meymun'un heykelini diken
İspanyol milliyetçileri bizim sahte milliyetçilere örnek olmalıdır.
Bir yandan Kostantıniyye isminden işkillenip, bunu yasaklayan kişiler varken, öte yandan da halis Elence-Yunanca-Rumca
kökenli yer isimleri durmaktadır: Anadolu ve Trakya isimleri
bıle eski Yunanca'dan gelmedir. Erei!li (Herakleia), U.pseki
(Lampsakom), Hereke (Heraklius), Bursa (Prusiaı), Kayseri_(Cai~ria), Kon_ra(l~onium), Niksar(Neocaiseria),.,Zile(Zela),
gıbı ısımler yerh yerınde dururken, tarihsel önemi bulunan
"Philadelphia" gibi bir ismi Türkçe Alaşehir'e çevirmişlerdir.
Dünyada biri ABD'de ve biri de Anadolu'da olmak üzere sadece iki "Philadelphia" vardır. Philadelphia, 1398 yılına kadar balımsız bir şehir devleti olarak yaşaııuş ve I.Bayazıd
tarafından zaptedilip adı Alaşehir'e çevrilmittir.
Birtalum yöneticilerin endişeleri, bugünkü Yunan-Elen devletinin Anadolu ve Trakya'daki bu gibi Yuııanca-Elencc yer adlanna dayanarak (istinat ederek) Türkiye topraklan Ozerinde
bir hale iddia edeceği varsayımına dayanmaktadrr. "Kostantı
niyye"yi yasaklayan zihniyet, Kostantinopolis'ten galat "StinPolis"in yerleşik söyleniş biçimi İstanbul kelimesinin knllanıl
masını da yasaklamak durumundadır.
Bir zamanlar(Kıbns sorununun alevlendlii 50'1i yıllann başında) birtakım beyinsiz yöneticiler, "lstanbul is noı
Coııstantinopolis" şarkısını besteletip, iktidar partisi bülbüllerine okutmuştu. Bu gafil zavallılar, lıtanbul ile Konsıanıino
polis kelimelerinin aynı kölcten türediklerini bile bilmiyorlardı.
Eler, Jwtih'in zaptettiii bu şehri Türkçe veya Oımanhca vaftiz etmek niyeti olsaydı, adını "Muhaııımediyye'' veya
"Mehmediyye" diye deliştirmcsi gerekirdi. Nitekim sonraki padiıahların içinde, öldükten sonra adlan anılsın diye bazı şehir
ve semtlere adım verenler olmuştur: Selimiye, Süleymaniye Muradiye vs. gibi.
'
Atatürk, ''Ne Mutlu Tortum Diyene" özdeyitini söylerken, belirli bir ırki veya kansal batı anlabnıyordu. Atatürk, ırk
ve kan şartı arasaydı, "Ne Mutlu TOrk olana" demesi gerekirdi. Türklük, tarih ve kUlıor birlilidir. Türkler, Anadolu'da Hititlerin, İyonyalıJann, Friglerin, Lidyahlann, Likyalılann,
Roma'nın (Bizans'ın) tarih, kUlıOr ve inıan hazinesinin m1ruçılarıdır. Bu gerçeği, biraz Fatih Sulteıı Mehmed özOmleyebil~ıir. ~aıih, geri~erin ıandıjı ve tamtu&ıılbl, dine dayanan
ztlim bır sultan delil, lloma kanunlarının bir kıımırun yapıcısı

sultanın adı da a ıldir.
u
bil m iş çok ya nı lmış zihniyet

ı,ı' "Uygar bir toplum
· olmadığımız, seçkin
geleneksel
kurumlanmıza sahip

lçı,ıeıi BakanlıQı kadro-

Sıra "STINPOLIS-"ene zaman gelecek
"Konstantıniyye Haberleri" gazetesi için lstanbul Valili-

günden güne bu öakanlıktan
kaçmaktadır . Mülkiye y ı llıkl arın
dan, mezunlar albümünden bunu
izlemek mümkündür. Zaten imparatDfluktan bu yana seçkinleri
yetiştiren Mülkiye, baQnaz ve bilgisiz çevrelerir anlamsız dOş
manlıQı ve .;,orbaca çökertme politika l arının ku r banı olmuştu r . Suç
sırf onların deQildir. Fakülte mensubları, talebeler ve velileri , mezunların umursamazlı!)ı kurumu
aşındırmıştır . Uygar bir- toplum
olmadı!)ımız . seçkin geleneksel
kurumlarımıza, sahip çıkmayışı

LBER Ortaylı, ender bulunan blll~ adan,ıl~rın•.
dan biridir.
. ...
.
Yalnız engin ve çok boyutlu bllglslyle değil.
·. Renkll kl9IIIOI ve kimsenin .göri:}p yakalayamadı
Oı noktaları görüp yakalamasıyla da.
MOlklyelller BlrllOI Derglsl'nln Mart aayısinda,
"Konıtantınlyye Haberleri" gazetesinin adını değlf-,
tlrten karar dolayısıyla yazdığı bir yazıda şöyle diyor:.
"Özelllkle Tanzimat devrinin iyi yetlştlrllmlş Bıibııill
bürokratı lçl9lerl kadrolarından zamanla ellnl eteğini
çekmiştir. Geçmişteki gibi Parls, Tahran seflrllklerly·
le Bursa VallllOlnl hakkıyla yürüten, Şam 'da , Makedonya'da ve Berlln'de hizmet veren, görgülü, bllglll,
uyumlu bürokrat tipi kaybolmuştur. Ahmet Vefik, Milhat ve Abidin Paşalar, Sadık Rıfat Paşa gibi valllerl
görmek artık on yıllardan beri mümkün değlldlr. Bu
bir yana, toplumun elltl günden güne bu bakanlıktan
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.1934'lerde 3· uralık Kodak makinemle
İstanbul'u geziyordum. ••
Prof. Dr. SEMAVİ EYİCE

KÖŞEBAŞI
Orhan Duru

Gerçek Turistler
Ekrad göçü, otobüste cayır cainsanlar, soygunlar ve çapraz ateşle
adam öldürmeler derken, fena darbe yedi
lstanbul'da turizm ... Bol paralı, zengin, tuzu
kuru, hali vakti yerinde ülkelerin vatandaş
ları kapıldılar bir ölçüde anlamsız bir korkuya. Unutarak kendi ülkelerindeki cinayet, saldın, hırsızlık ve
soygun boyutlarını . Hemen iptal ettirdiler önceden ayırt
tırdıkları yerleri otellerde, motellerde, pansiyonlarda ve
tatil köylerinde. Boşaldı birden havaalanları ve çarşılar ,
kapalı ve açık olan.
Ama böylesine karanlık bir dönemde de yalnız bı
rakmadı bizi komşu ülkelerde yaşayanlar. Rumeli'nden
gelenler, Polonyalılar, Macarlar, Romenler, Sırplar, Hır
vatlar, Arnavutlar .. . Bunlara şimdi Azeri'leri, Gürcü'leri, Yunanh'ları da eklemek gerekiyor. Yalnız bırakmadı
onlar bizi. Kendi kıt olanaklarıyla geldiler. İstanbul'un
çarşı pazarlarında. göründüler. Alış-veriş'e katkıda bulundular. Ne savaş, ne göç, ne yaşanan dram engelledi
onlan. Kendi ülkelerindeki karışıklıklar bile durduramadı
bu akışı. Resmi görüşlerin ve anlaşmaların dışında·, tüm
kısıtlamaları aşarak kendilerine göre bir turizm, bir iletişim kurdular İstanbul'da ve Türkiye'nin gelebildikleri
örfez

ostantıniyye

haberleri gazetesinin
şimdiye kadar çıkmış sayılarını aldım. Daha önce, son birkaç sayı gelmıştı.
Fakat şimdi herhalde
mevcudu olmayan ! . sayı dışında bir
koleksiyona sahip bulunuyorum . Bu
benim ve sahibi olduğum ufak çaptaki kütüphanem için cidden bir
kazanç oldu . Ben 1339 ( = 1923) İstanbul doğum
luyum . Çocukluğum ve gençliğimin ilk yılları Kadıkö y ü ' nde geçti. Mekteb-i Sultanı (Galatasaray
Lisesi)' de okudum. Bu bakımdan şu sıralarda hemen herkesin ah-u vah ederek bahsettiği Beyoğlu ' 
nu oldukça iyi tanıdım. 1938 yılından beri de,
İ s tanbul ş ehir s ınırının ucu olan Bostancı ' da y aşa
makt a yım . Daha çocukluğumda (1935'lerden itibaren) elimde 3 TL.sına satın alınmış bir Kodak
kutu fotoğraf makinesi ile İstanbul'u gezip, dolaş
maya, eski eserleri görerek bunlar hakkında notlar yazmaya çalı ş mıştım . Bir taraftan da maddı
i mkanlarımın yettiği derecede İstanbul hakkında
ki yayınları to plamağa gayret ettim. Türkiye'de
" di plomalı " bir Bizans sanatı uzmanının gereklil i ği ne inanarak , bu dalda yüksek öğrenim görmek
üzere l 943 'te Almanya' ya gittim . Almanya ' nın çöküş felaketini gö rerek 1945'te yurda döndüm . İs
tanbul Üniversitesi' nden mezun olduktan sonra
asistan , Dr. asistan, Doçent ve Profesör oldum ve
nihayet YÖK'ün tanıdığı y aş limiti sonunda üç ay
önce emekli edildim . Bugüne kadar çeşitli dillerde
basılmı ş irili ufaklı beşyüz kadar kitap ve makalem vardır. Bunlardan hiç değilse yarısı İstanbul tarihi ve eski eserlerine dairdir. Fakat son yıllarda
bazı ki ş iler i n tutumları beni o derecede rencide etmi ş tir ki, h içbi r ş eye karışmayıp bir kenarda kalmayı tercih eder oldum .

1. Sayın Çelik Gülersoy'un da vurguladığı gibi derginin rengi, yazıların kolayca okunmasını engellemektedir. !O.sayıdan sonra bu durum bir
dereceye kadar düzeldi amma yine de sütlü-kahve
sahifeler var.
2. Ben, derginin sahife ölçülerini fazla büyük
buluyorum. Ölçüleri 20 x 30 cm. olsa daha kolay
saklanır ve ciltlenebilirdi.
3. Orta sahifelerde, tam ortada yazı ve resim
oluşu da, derginin ciltlenmesini engellemektedir.
Cilt için dikiş yapıldığında bu sahifelerdeki yazı ve
resimler dikiş içinde kalacaktır .
Dergideki yazıları gözden geçirdiğimde bir iki
noktaya takıldım.
Bunları da şöylece özetleyebilirim:
1. Sayı 2'de, İstanbul adalarının sayısından bahsedilirken dördü büyük, dördü küçük olmak üzere
toplam sekiz ada olduğu, bunlara belki evvelce ada
olduğu sanılan Vortonos kayalıklarından birinin de
eklenebileceği yazılmıştır . Halbuki benim bildiğim
kadarı ile, Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada dört
büyük ada olup, bunların dışında, Sedef, Kaşık,
Tavşan, Sivri ve Yassı ada olmak üzere beş küçük
ada vardır . Eğer hesapta aldanmıyorsam toplam dokuz eder! Merhum Dz . Albayı Ahmed Rasim, Bey'in
"Marmara Denizi Kılavuzu" (Genelkurmay Bşk.lığı
IX . Şube yayını) 2. baskı, İstanbul 1945, s. 247'de
"Adeden dokuz parçadan ibaret olan bu adalar .. . "
denilerek paragrafa başlanmaktadır.
2. Sayı 4'de, Sayın C.Kayra'nın İstanbul tarihçileri hakkındaki yazısında anılan ve İstanbul hakkında çok değerli bir eser bırakan Mehmed Raif
bey'dir, Mehmed Refet değil. M,irat-ı İstanbul baş-
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ve Türk eserlerindeki kitabelerin kopyalarını veren son derecede değerli kitabının ne yazık ki yalnız ! .cildi basılmış, 2.si elyazması olarak kalmıştır.
3. Sayı 5,6,12'de İstanbul'un sokak adlan hakkında yazılar vardır . bunların tesbitinde evvelece hiç
ciddi davranılmadığı bellidir. Rahmetli Osman Nuri
(belediye mektupçusu) Bey, bu hususda fazla ince
eleyip sık dokurnadığını açıkca belirtirdi. Bu hususta
bir iki hatıram vardır. Bu arada garip bir uygulama ile mahalle sayıları azaltıldığında birçok hallerde inahalleye adını veren cami, o mahallenin sınırlan
dışında bırakılmıştır. Sonraları bazı adlar, o sokaklarda oturanların cehaletleri yüzünden sevimsiz bulunarak değiştirilmiştir. Makalede adı geçen
Sormagir bu hususda bir örnektir. Fakat en tuhafı,
Sultanahmet'te, Yeniçeriliğin kaldırılmasında büyük
gayreti görüldüğü bütün tarih kitaplarında yazılı
olan Karacehennem İbrahim Ağa (sonra Paşa)'nın
adı kaldırılarak bu sokağa Kutlugün adının verilmesidir!

örneği

Mehmet

Cüneyt Ay,~'m imtiy~ sahibi olduğu "Kostantıniyye Haberleri" adlı gazetenin, İstanbul Valiliği tarafından yayınına son verildi.
İstanbul Valiliği, Kostantıniyye Haberleri Gazetesini kapattı. 18.1.1991 tarihli Valilik yazısında,
gazete adının ESKİ BiZANS'I HATIRLATTIGINI,
bunun ise Basın Yasasının 9/ 3. maddesine aykırı olduğunu, bu isimle basım ve yayımının mümkün olamıyacağını, beyannamenin verilmemiş sayıldığını
bildirmiştir .

Gazetenin sahibi, lstanbul İdare Mahkemesinde dava açarak, idari işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemiştir. Dava dilekçesinde şu
açıklamaya yer verilmiştir. "T.C. yasaları gazetelerin ya da yayınların adlarını belirleyici hükümler
içermemektedir. Gazetenin adı Constantinopolis değil, Kostantıniyye'dir. Constantinopolis Yunanlıla
rın İstanbul'a verdiği addır. Kostantıniyye, Fatih
Sultan Mehmet'in lstanbul'un fethinden bu yana
Osmanlı-Türk parasında' paranın basıldığı yeri anlatan ad olarak geçmiş ve Cumhuriyet'ten sonra da
kullanılan birçok metal parada yıllarca kullanılmış
tır. lstanbul'un, birçok adından biri olan Kostan-

Plajı'nın

K
artal'daki ünlü Süreyya
Tuf Camera'ya konu olan duvar resimleri yıkılmadan korunmaya alınmalıdır.
Bir dönemin en popüler plajlarından olan meşhur Süreyya Plajı daha sonra kalabalık yüzünden bu özelliğini yitirmiş, ardından da deniz kirlenmesi plajın varlık
nedenini ortadan kaldırmıştı . Bina ve kabinleri yıkı 
lacak olan Süreyya Plajı ' nın duvar resimleri bundan
iki ay öncesine kadar yerindeydi. Şimdiden sonrası ise
belediyeye kalmıştır. Gf-

köşelerinde.

lıklı

10 Sayfa 4'den Bir Alıntı:

Bir keyfi uygulama

0dalet

K

Savaşı,

YJ[ı&'81Wl

Derginiz (veya gazeteniz) hoşuma gitti. Yok
olan İstanbul'a son mersiye durumunda bir belge
değerinde olan bu dergi ile ilgili bir.kaç düşüncemi
açıklamak isterim:

tıniyye herşeyden önce TÜRKÇE bir addır. Bu adın

"Eski Bizans'ı" anımsattığı ileri sürülmektedir. Bu
iddia ile yeni bir Bizans'ın varlığı Valilikçe kabul edilerek suç duyurusunda bulunurken aynı mantıkla
suç işlenmektedir. 1453 yılına kadar İstanbul Bizans
imparatorluğu'nun elindedir ve şehrin tarihinde bu
gerçek, yapıları, sanatı ve kültürüyle vardır. Valilik makamının bu düşüncesi yasal ise Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Tekfur Sarayı da Bizans'ı
anımsatmaktadır." Dilekçenin son bölümünde ise
valiliğin bu tebliğinin" antidemokratik bir sansür
uygulamasını içerdiği" vurgulanmıştır.

Gazete'nin sahibi Cüneyt Ayral yaptığı açıkla
mada "Kostanıniyye Haberleri" adı ekonomik olarak da bizi rahatsız ediyordu, kimse bu adla reklam
vermek istemiyordu, onun için "Kostantıniyye"yi
künyede bırakıp "İstanbul Haberleri" müstear adıy
la çıkmaya karar vermiştik ve bu değişiklikleri yapıyorduk. Ocak, Şubat sayısını da bu biçimde
hazırlamıştık, ama adımız yine yasal olarak Kostantıniyye kalacaktı künyemizde. Bu kere de diğer Valilik yazısıyla karşılaştık" dedi.
Kostantıniyye Haberleri Ocak - Şubat 1991 sayısı "Bizim Şehir Haberleri" adıyla yayımlandı.'--"'

TV'de onlar için "Turist sayılmaz onlar. Bııvul tliçin geUyorlıır. "sözünü duyar duymaz tepem attı .
Tüylerim ürperdi bu görülmemiş saçmalıktan .
O nedenle yazıyorwn bu yazıyı ve çağırıyorum tüm
ilgilileri gerçekleri düşünmeğe .
Daha önce de birkaç kez yazdım TV'nin ortaya attığı yorum ve bakış açısı yanlış ve ayıp . Bavul doldurmak için geliyorlarsa bile onlar turist sayılır . Hem de bir
bakıma "gerçek turist" .
Bu insanlar Türkiye'ye gelsin diye hiç çaba harcamadık. Kendi kendilerine geldiler. Zengin ülkelerin turistleri gibi nazlanarak değil, bilerek ve isteyerek geldiler.
TV'nin ve resmi kuruluşların tavrına karşın bundan sonra
da gelecekten. Bunlar lstanbul'a gelirken kendi ülkelerinin bazı ürünlerini getiriyorsa, bunları burada bizim
ürünlerimizle takas ediyorsa, biriktirdikleri birkaç kuruşu burada harcıyorsa, esnaf ve Kapalıçarşı da bunlardan kazanıyorsa, böylece bir ölçüde ticaret canlanıyorsa ,
bundan daha doğal ne olabilir? Halk düzeyinde gerçek
bir turizm bu . Turizm, ülkeleri ve insanlarını birbirine
yaklaştıran bir olaysa bu anlamda bir örnekle karşı karcııreti

TUF CAMERA _________TUF_A_N_ AKS_OY
İSTANBUL

şıyayız .

bu gerçek turistler hoşgörülü insanlar. AkSirkeci'nin ucuz otellerinde kalmaya razılar .
Karşılaştıkları her olayı eleştirip olay çıkarmaktan ve eksikliklerimizi yüzümüze vurmaktan kaçınıyorlar . Bir konuk olduklarının bilincindeler.
Yetkililerin, acentelerin, beş yıldızlı otellerin, tatil
köylerinin ve rehberlerin ise bunlara bakışı farklı.
Onlar gözlerini Avrupa'nın, ileri sanayi ülkelerinin
gezginlerine, paket turlarına dikmişler ve açlar. Başka birşey görmüyorlar. Oysa zengin ülkelerden gelen turistlerin paralan daha baştan kendi ülkelerinde kalıyor .
Türkiye'ye, lstanbul'a para bıraktıkları söylenemez.
Geziler, geldikleri ülkedeki acentelerce düzenleniyor.
Her şey onların isteklerine ve çıkarlarına göre ayarlanıyor . Türkiye ucuz olsun diye bir yandan paranın değeri düşürülüyor, enflasyon bile buna yetişemiyor. En
lüks otellerde ve tatil köylerinde kalıyorlar . Harcamalarından Türkiye'nin kazancı ise bir serpintiden öteye
geçmiyor.
Komşu ülkelerden gelen gerçek turistlere ise tepeden bakıyoruz. Bir dönem Arap turistlere de aynı şeyi
yaptık. Onlar gelmez oldular. Şimdi Balkan ülkelerinden gelenlere, Sovyctler'den gelenlere aynı şeyi yapıyo
ruz. Polis onların kadınlarına kuşku ile bakıyor .
Yakaladığını sınır dışı ediyor. Basın'da onları aşağıla
yan haberler çıkıyor. Bu davranışımız ise pek övündüğümüz konukseverliğimize aykırı . Ülkeyi yönetenler ise
bu turistlere "Sosyalist ülkelerin çöküşünün kanıtı" olarak bakıyor. "Bakın biz onlara serbest piyasa ekonomisini öjtretlyoruz." diye övünme payı çıkarıyor .
Oysa elimize bir olanak geçmiş . Bu in sanların büyük bir bölümü İstanbul'u ve Türkiye' yi düşlerindeki bir
kent ve ülke olarak görüyorlarsa, kendilerini burada rahat hissediyorlarsa, tanıtmaya buradan baş lamamı z gerekiyor. Yetkili kurulu ş larımı zın , acentelerimizin bu
konuda bir çaba gösterdikleri söylenemez. Bu gerçek turistlerin eline Türkiye' yi tanıtı cı bir broşür , bi r ki tapçık
vermeyi bile düşünmüyorlar.
Romence, Yunanca, Bulgarca, Macarca, Çek'çe Slovakça, Arnavutça, Leh'çe, Rusça bir b roşür, bir harita
var mı ? Yok . Onlara da öteki turistler gibi yard ı mcı olmamı z , yol göstermemiz gerekmez mi?
Kor karım, bu kısır döngülü turizm po l itik as ını ve
anlayışını sürdürürsek birgün gene yalnı z ve konuksuz
Ayrıca

saray'ın,

kalırız.
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BUL BANA

DON ...
E skide•

he,k~ .sm,d,m, gi~oicdi
Önceden çarşıya çık, dükkan dükkan gez, kumaş
arayıp bul, sonra terziye götür ...
Prova üstüne prova ...
Yitirilen zaman bir yana, can sıkintısı cabası. Kesim
dikim sonucunda ortaya ne çıkacağı da belli olmazdı.
Terzilerin çoğu alaylı. Adamcağız, dükkanı ekmek parası için açmış, elinden ne gelirse yapıyor; ama ceket bele oturmuyor, omuzlar kasıyor, pantolonun kıçı torba
gibi sarkıyor, ağı sıkıyor.
Neyse, hazır giyim yaygınlaşınca, herkes bir oh çekti; bilimsel üretim devreye girdi; konfeksiyonda büyük
atılım yaptık, yalnız dış giyimde değil, iç giyimde de
ilerledik.
iç giyim ne?
Ayıptır söylemesi; don atlet, sütyen, kombinezon,
külot, slip gibi iç çamaşırı.

*

Geçenlerde bir haftalık dergide okudum, Türkiye'de 'çamaşır kralı' diye anılan genç bir işadamı, yalnız
kadın iç giyimi üretiyor, erkek için bu zahmete girmiyormuş ...
Gazeteci soruyor:
- Neden?
lşadamı diyor ki:
"Ben üç gün aynı donu giyen erkeklerin toplumunda bu işe girmem .. . "

Hoşuma

gitti ...
Çünkü bir dünya görüşünü belirliyor; kesin ve saydam bir yaklaşımı saptıyor. Şimdiye dek ben Türkiye'de erkeklerin kaç günde bir don değiştirdiklerini hiç
düşünmemiştim; iç giyim kralının sözleri üzerine düşün
meye başladım; utanmasam, yakın çevremde bir soruş
turma yapacağım:
- Bir donu kaç gün giyersin? ..
Çevremdekiler, gazeteci, yazar, şair, romancı, sanatçı kişiler, açık görüşlü insanlar; ama yine de kızabi
lirler:
- Sana ne ulan!. ..
Oysa çağdaşlık bir donu kaç gün giydiğine bağlı; her
gün don değiştireceksin.
Amerika'da bir ara üstünde haftanın günleri yazılı
donlar, -külot, slip- piyasaya çıkarılmıştı; takvimde
'pazartesi' yazıyorsa, giydiğin doıun üstünde de
'pazartesi' yazacak.
Yoksa çağdışı sayılırsın.
Erkek, kadınla işi pişirdi, yatağa girecekler; günlerden mübarek cuma ise ikisinin de donunda cuma yazacak; erkeğinkinde çarşamba kadının donunda perşembe
yazıyorsa, eyvah!. ..
Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Hulki Aktunç

yim üretmeye kalkışan işadamının alnını karışlarım.
Önce bir pazar araştırması yapmak gerekir; bu alanlarda çok ilerledik; uzmanlarımız var; hepsi de dışarıda
öğretim görmüşler; canavar gibi çocuklar;,.toplumun eği
limlerini saptıyorlar; yapılan yoklamalar sonucuıida pazara göre üretim yapılıyor.
Peki, üç günde bir don değiştiren erkeklerin toplumunda 'demokrasi' ve 'özgürlük' işleri nasıl? 'Hukuk
devleti'nin pazarlaması için piyasa elverişli mi? Hukukun üstünlüğünü satmaya kalkışsak kaç kişi alır?
Hoşgörüyle

konuya yaklaşmakta yarar var; asgari
her gün don değiştirmek çok güçtür.
Adamın tek doniı var, (çağdışı herif) haftada bir yı
kanıp aynı donu giyiyor; ama ıslak donu kıçına çekecek
değil ya, kuruyuncaya kadar donsuz dolaşıyor.
Herif ayağında donu yokken demokrasi istiyor, özgürlük diyor; oysa her gün don değiştiren, zengin, üniversite çıkışlı, dünya görmüş kişi, l 990'ların
Türkiye'sinde hukuk devletinin gereğini savunacak yerde piyasaya göre laf üretiyor.
Çelişkili bir durum değil mi?
Bu millet zaten adam olmaz!. .. clücretle

çalışıp

İlhan Selçuk

*

Üç günde bir don değiştiren erkeklerin çoğunluğu
oluşturdukları bir ülkede kara bıyıklılara yönelik iç gi-

ilhan Selçuk'a
lstanbul, 20.Man.1991

A

merika'nın veAvrupa'nın

tüm donlarının vesütyen ile
kombinezonlanmn ve dahi jartiyer/erinin üstelik korselerinin, amansız, acımasız ve rakipsiz, Türkjye sınırlan
içindeki tek mümessili.

lbrahim Ayral Holding A . Ş. ni her türlü çirkin rekabete ve
dahi hıyanete rağmen muaffakiyetle kurmayı ve idame ettirmeyi
becerebilmiş ve iş hayatında bir musevi dostundan başka kimsesi olmadan ve dahi sermayesiz, üstelik de bankaların kredi
çukuruna düşmemeyi başararak ayakta kalmayı becerebilmiş;
kafir il/erden bulduğu müstesna sarışın ve baldırı çıplak ve da hi her yani üryan Julie adlı eksiketeği Türkiye 'de meşhur etmiş, yetmiyormuş gibi delikanlıların rüyalarına bu güzel1iği nakş
ettiği gibi "iç çamaşırı" süfli deyişini "içgiyim"e çevirmiş ve
dahi dilimize frenk dilinden sızma, kafir "cu/oıte" sözcüğünü
ôz olan DON ile değiştirmiş ve dahası devletin ali menfaatlerini utanıp sıkılmadan gôz ardı edip yayımlamakta olduğu mev
kuleye K0STANTIN1YYE HABERLER} GAZETES1 adını
vermiş, kazandıkları ile har vurup harman savurmak, son model arabalarla şan ve şöhret aramak ve han hamam sahibi olmak varken gidip yayın ev{ kurmuş ve bilumum marjinalin
kitaplarını OKUNSUN diye bastırıp sağa sola parasız dağıtmış;
Seliinik eşrafından konsoloszade Mehmet efendinin oğlu Hacı

Açık

Abdi Mehmet'in oğlu 1.Fuat'tan olma, S.Lütfiye'den doğma
DON KRALI MEHMET CÜNEYT AYRAL.

Sen, "Pencere"nin yazan ilhan Selçuk.
Yokuşun bir geleneği olduğu söylenir; gazetede, kendi yazarını eleştiren yazıya pek yer verilmez derler.
Ben bu kuralı pek demokratik bulmadığım için,
17.Mart.1991 günlü PENCERE köşesinde yayımlanan DON ...
yazısına yanıtımı da aynı gazeteye gönderiyorum.
"Yazıma iliştirdiğim "Temmuz 1977 Ankara" günlü fotoğrafı Bay ilhan Selçuk'a armağan ediyorum."
Ankara'daki bu ilk ve son buluşmamızda genç ve hevesli
bir gazeteci "bu meslek daha iyi nasıl yapılır? sorusunu, o yıl
larda da "Pencere"yi aynı konumda yazan ustasına soruyordu.
Ustamdan, o gün bugündür bir yanıt bekliyordum, geldi.
"Genç bir iş adamı" diye tanımlanan (ki yazarın okuduğunu belirttiği haftalık dergide adım yazıyordu) kulunuzun don
işine neden soyunduğumu, okumakta olduğunuz CUMHURİ
YEı; GAZETESİ dahil basınımız kerelerce yazdı.
Yirmibeş yıla yaklaşan basın emekçiliğimi hiçbir sosyal ve
mesleki haktan yararlandırılmadan sürdürmenin, yaşama olanağınu ortadan kaldıracağı düşüncesiyle, oyunu kurallanna göre
oynamayı yeğledim ve sunulan serbest ekonomi pastasından don
sektörünü seçtim.

GÜNÜNMESELESİ

•

Artist Y~~ar ile
Rahmetli Yadigar
Ç

ocukluk/yeniyetmelik yı llarımdan bir fok
Artist Yaşar. Artist Yaşar, Karaköy köprüsünün arkasında, döküntüden
hallice bir deniz kondusunda yaşardı.
Niçin mi Artist Yaşar? Sanırım bir-iki Yeşilçam filminde Fok Yaşar bir renk olarak, bir ayrın
tı olarak kullanılmıştı ve adıyla sanıyla Artist Yaşar
hatırlarım:

*

(Cumhuriyet Gazetesi 17.04. 1991)

Bizim "Patron"
1977'de
Ankara'da
bir balkonda.

•

DER
SAADET

İSTANBUL'Q

Mektup
benim çıkardığım sonuç, ticaret ve tanıtım işinde
ama gazetecilikte hala başarısız olduğum yolunda. cünkü Türkiye'nin ilk aylık yerel gazetesi olan KOSTANTINİYYE
HABERLERİ'nin yaratmaya çalıştığı misyon ustayı etkilememiş.
Kostantıniyye Haberleri Gazetesi'nin İstanbul Valiliği tarafından
sansür edilmesi ki bu ulusal basınımıza uygulannuş bir sansürdür, tUm basınımızca kınanmış, konu edilmiş, Financial Times
olaydan haber vermiş ve fakat ustamızın Pe~re'sinden içeri girip
de bir destek alamamışız.
ilhan Selçuk bey, şehir kültürü, demokrasi ve özgürlük uğ
runda süren çabamızın altında DONLAR yatıyor efendim.
Çar deli Petro'nun, Hollanda seyahati dönüşü bir uygarlık
simgesi olan donu Rus halkına giydirmiş olduğunu, SSCB'nin
bile artık değiştiğini yani sizin de meseleleri Pencere'den değil de
balkondan bakarak irdelemeniz zamanının geldiğini anımsatıyor
oluşumu lütfen mazur görünüz. Eğer bu söylem terbiyesizlik ise
kabahat yine sizindir, rahle-i ıedrisinize alı verseydiniz o zamanlarda, belki ben de böyle ulu orta konuşmamayı öğrenirdim.
Asgari ücretli donsuzlarımıza gelince ... Onlar patiskadan don
dikip, hergün değiştirecek kadar temizliği ön planda tutarlar, ben
değiştirmeyenlerden söz etmiştim o söyleşide. Affınıza sığınarak
sormak isterdim: "Bir donu kaç gün giyersiniz?"
Saygılarımla kabulünü rica ederim efendim, clYazınızdan

başarılı

Cüneyt Ayral

oluvermişti.

Adı zaten foklardan gelen Foça'da bile fok bugün mumla aranırken, Marmara'da fok ne arar? Vardı. Kuzguncuk vapur iskelesinin altında bile bir
Marmara foku vardı. Erdek açıklarındaki kayalıklarda
güneş lenen, balıkçıların gelip geçerken "göz hak-.
!arını", tuttukları balıktan küçük bir payı verdikleri
foklardan bugüne kalan oldu mu acaba?
Çocuklar, Artist Yaşar'ı ziyaret ediyor. Yaşar,
mutsuz. Çünkü hapis edilmekle kalınmamış, Artist
Yaşar bakimsız, pis. Sinekler inip kalkıyor vız vız. içine atladığı su, leş. Çocuklar sevinemiyor.
Yürüme mesafesinde Gülhane Sözümona Hayvanat Bahçesi var. Ayıu manzara. Bir işkence bahçesi.
Artist Yaşar hangi yıl, hangi koşullarda öldü
acaba?
Yeniyetmelik yıllarımda Artist Yaşar izbesinin
önünden geçerken, acı acı gülmüş ve·araya bir virgül
koymalı, diye düşünmüştüm: Artist, yaşar.
Nerede?
HEY YADİGAR YADİGAR!
Artist Yadigar Ejder, geçenlerde bir parkta ölü
olarak bulundu.
Yadigar Ejder, uzun boyıı, kocaman gövdesi ve
"kötü adam" yüzüyle kitlelerin belleğine yerleşmişti.
İyi adam"lardan habire dayak yerdi. Acı alay, kara
alay: Kendisine, yapısına pek güven duyarmış da, rolün daha gerçekçi olması için "sıyırtma yıımruğa ne
gerek var, bana gerçekten tokat ve yumruk atabilirler," dermiş.
Dört beş yıl önce bir reklam filmi tasarlamıştım:
Yadigar Ejder garsonluk yapıyor; salondan her dönüşünde tonlarla tabak çanak geti.riyor; bulaşıkçı kadın minik mi minik bir çocuk-kadın; Yadigar'ın beşte
biri kadar bir şey. Bulaşıkçı çocuk-kadın, bana mısın
demiyor; o tonlarla bulaşığı anında hallediyor. Aralarında bir meşk ki, aşk gibi.
Yadigar, temiz tirendaz giyinmiş, ajansa geldi.
Kendi halinde, efendi sesli, hatta mahçup bir adam ,
Yeşilçam'da işler çok azalmış; bir yandan isabetli
bir oyııncu seçimi yapabiliriz, bir yandan da Yadigar'ın eline üç beş kuruş geçer.
O film tasarısı yattı.
Yadigar Ejder'i bir daha göremedim.
Öldü, parkta. •
Artist, yaşar. ..
Aman ne iyi avuntu; foklarını öldüren toplum,
insanlarına neler yapmaz?!
Sokaklarında her gün yüzlerce kedi ölüsü görülen, beş altı yaşındaki çocukların trafik ışıklarında yer
tutup duraklamalarda otomobil camlarını silmeye, birkaç lira kazanmaya saldırdığı bir kentte, Yadigar da
düşer ölür. Bir parkta.
NE YANI? BİZi HAYVANLARLA MI...
Bizi hayvanlarla mı kıyaslıyorsun?
Evet. Öncelikle kendimi kıyaslıyorum. Ve
kentimi.
Biz kedi kadar temiz miyiz? Kentimiz kedi kadar temiz mi?
Oylarımızla beslediğimiz yöneticiler, bir Kangal
gibi becerikli ve halka sadık mı? Kentimizi koruyorlar mı?
Bir kırlangıç kuşu kadar sağlam yııva yapabiliyor
muyuz?
Kentimizin trafiğinde, düğüm düğüm çamaşır ipini çözen karga kadar zeki kaç kişi vardır? Zaten parmakla gösterilecek kadar az ya, hangi trafik çizgimiz
martı gibi ak?
Değerlerimizi hatırlamakta, hiç mi hiç unutmamakta deve denli güçlü bellek kimde ?
( ... dileyen okur sürdürür bu_ yaklaşımı. ..)
Artist, yaşar.
Çilekeş Yadigar ile Fok Yaşar ise, acıklı bir yazgının elem verici benzerliğiyle yaşayıp öldüler. Q;i

'

izim gazetenin avukatı Kemal Gönenç beydir. Ve bu
işe, şu bizim adımıza konulan sansürden ötürü baş
lamıştır. Yazık adamcağıza çünkü vekaleti kabul etti
bir kere, o sayede de bizim patronla çalışmanın ne
demek olduğunu öğreniyor. Patron, hala yürütmeyi
durdurma kararını alınamayışını en azından "ilgisizlik" ile suçlarken, Türkiye'de adaletin tecellisinde karşılaşılan yavaşlığı bir türlü kabul etmiyor. "Vardır bunun da bir yolu, bizim avukat kimin avukatı yahu, Vali'nın mi?" diye dört dönüyor. Tanrı taksi. ratınızı affetsin Kemal bey!
Bir diploması eksikti, o da oldu!. .. Bizim patron, nasıl olduysa İstanbul'un kültür yaşantısını onurlandırdı(!) geçenlerde.
Ona sorarsanız: Şerkan Fensay'ın (Doğrusu Ferhan Şensoy) Ses
tiyatrosuna gitmiş. Bana sorarsanız Ferhan Şensoy'un saçlarının
uzun olduğunu duymuştur, onu görüp kendi saçlarının karar vermeye gitmiştir.

B

Her ne nedenle gitmişse gitmiş ve yorgun Matador oyununun ilk sahnesine konuk oyuncu oluvermiş: Tiyatro ne bilsin? Nezaketen bir diploma vermişler, sahneye kadar teşrif buyurdular
diye .. , Bizimki diplomayı kaptığı gibi editörle, görsel yönetmenin başına ekşimiş, "bu diploma basılacak!. .. " diye tutturmuş,
editör yine başlamış havale geçirmeye "alın bu adamı başımdan"
diye bağırmalar, kıyamet, en sonunda kaptığı gibi diploma denilen fotokopiyi, uçak yapmış doğru camdan dışarıya: Bizimki ile
uğraşılır mı? Yememiş içmemiş yeniden gitmiş Yorgun Matador'a,
tesadüf bu ya o akşam ben
de oradaydım; ne göreyim?
İlk sahnede yine bizimki
elinde bir tahta tüfek, canlı
dekor. .. Ve bir diploma daha. Kan çıkmasını önlemek
için fotokopinin fotokopisini aldım, yayımlıyorum (Ne
de olsa ekmek kavgası bizimki). Bu arada Ferhan
Şensoy'un bilinmedik bir
Fransız'ın oyununu üstün
bir başarıyla sahneye koymuş olması, yarınını ve en
önemlisi sahnesini, kavuğu
nu devraldığı ustasıylapay
laş ı yo r
oluşu
heyecan
vericiydi.
jstanbul'un
"arabeske" alıştırılmış
"yorgun" seyircisi için
"ZOR" denilebilecek oyunda beni en çok etkileyen,
yazar Pierre-Henri Cami'nin 1910 yılında yayımladı
ğı "Resimli Küçük Cenaze
Alayı" gazetesi: Seyrederken hep bizim Kostantıniy
ye Haberleri geçti içimden.

BE.N BiZANSI YE.NJ.>İM ...
Giz IM6NAZLIGI YENf.MEPİNiZ !

-_

EJDER,

YAŞAR

Bizim gazetenin yepyeni bir ekibi var şimdi,
"Araştırma ekibi", Dr. Üstün- Çelikler başkanlığında
hareket eden ekip gayet ilginç çalışmalar yapıyor, İs
tanbul'un ilginç yerlerini
tanıyor, tarihin derinliklerinde araştırmalar sürdürüyor ve tabii bu denli ilginç
çalışmalara bizim patron
derhal ilgi duyuyor: Dinsizin hakkından imansız gelir
derler ya: Dr. Çelikler, derhal patronu bir inceleme gezisine davet etmiş ve bir
Pazar gününün erken saatlerinde bizimkini İstanbul
Surları'nın ince-yüksek duvarlarına tırmandınruş, patronun yüzünde yükseklik
korkusu ifadesi ile 20 metrelik surların üzerinde çekilmiş

fotoğrafını

işimden

olmamak için yayımlamıyo
rum, başka bir baba yiğit
varsa yayınlasın . .. Benden
bu kadar, gelecek ay görüşürüz .

Gt-

N.R.

•
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''Marmara'n.ın

Sözen:

•

tek
Bekçisi
biz

stanbul Belediye Başkanı Dr. Nurettin Sözen, Marmara Denizindeki kirliliğin önlenebilmesi için, denizi çevreleyen tüm illerin
belediyelerince aynı türden önlemlerin uygulanması gerektiğini, yalnız lstanbul'da
alınan önlemler ile bu işin çözümünün olanaksız olduğunu söyledi.

Sözen, Belediye başkanlığına seçilişi
nin ikinci yılı nedeniyle gazetemizin sorularını yanıtlarken: "Biyolojik arıtma
yapmayan hiçbir kollektörü çalıştırmayız, bu bizim anlayışımızdır, politikamızdır" şeklinde konuş
tu ve Haliç'in kokmaması için Marmara'nın
kirletilmesi fikrine de karşı olduklarını, öte yandan
Haliç'in temizlenmesi yolunda kendileri tarafından
büyük aşamalar kaydedildiğini açıkladı.

değiliz''

"7 ÜNİVERSİTENİN 7 PROFESÖRÜ HALİÇ KİRLİLİGİNİN MARMARA'YA AKTARILMAMASINA OY BİRLİGİ İLE KARAR
VERDİ".

Sözen 7 Üniversiteden 7 Profesörün oy birliile verdiği karar doğrultusunda, Haliç pisliğinin
Marmara'ya akıtılmaması sayesinde bir ölçüde kirlenmenin engellendiğini açıkladıktan sonra; Tuzla
Kollektörü Biyolojik Arıtma Tesislerinin 115 milyar lira ya ihale edildiğini , Kadıköy Kollektörü Biyolojik Arıtma mekanının ayrıldığını, Tarabya'da
da bu iş için yer belirlendiğini ve K. Çekmece Kollektörü ihalesinin de bugünlerde yeniden açılacağını
bildirdi . Sözen, tüm biyolojik arıtma tesislerinin
kendi dönemlerinde devreye gireceğini de açıkladı.

önümüzdeki üç yılda daha iyi
söylemeliyim" dedi.

ği

Sözen, Marmara "Şimdiden sonra kirletilrnezse, kalan pisliği 5 ila 7 yılda doğa temizler'' dedi.
Haliç'in kuzey kollektörünün tamamlanmak üzere olduğunu da belirten başkan, "Haliç'e akan derelerin ıslahı DSİ' nin işidir, tamamlanmamıştır,
biterse, Haliç'in kokusu da azalır" dedi.
İSTANBUL OTOBÜSLERİ DOGALGAZ
İLE İŞLEYECEK
İstanbul'un artan hava kirliliği konusunda da
görüşlerine başvurduğumuz

Sözen, sanayii işletme
lerine filtre zorunluluğu getirildiğini ve doğal gazın devreye girmesiyle sorunun çözümleneceğini,
hatta İETT otobüslerinin doğal gaz ile işletilmesi
çalışmalarının da sürdürüldüğünü söyledi.
Sözen 100 milyarlık asfalt ihalesinin ve beton
ihalesinin yapıldığını ve Haziran sonu itibariyle de

işler başaracağımızı

da

MAÇKA-TAKSİM ARASINA
TELEFERİK YAPILIYOR.

bütün arterlerdeki bozuk yolların onarılmış olacağını da bir "müjde" olarak verdi. Ayrıca doğal gaz
projesinden ötürü istanbul'lulara verilen sıkıntıdan
ötürü de özür diledi. Ayda 100 km. doğal gaz borusu döşeyerek dünya rekoru kırdıklarını açıkla
yan Belediye başkanı, artan çevre bilincinin kent
kirltliğinin azaltılmasında olumlu rol oynayacağı
na inandığını söyledi.
BİZE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİTECEK.

lstanbul'a Başkan seçilmesini sağlayan oy
potansiyelinin kendisinden pek memnun olmadı
ğını ve eleştirilerin yoğun olduğunu anımsattığımız
Sözen, kendilerinden bilinen bozuk yollar ve susuzluk sorunlarındaki paylarını tartışmak istediğini ve
kendi kusurlarının boyutunu öğrenmek istediğini
söyledi ve: "Ben çok müsterihim, iyi niyetle ciddi iş
ler yaptığım inancındayım, geçen iki yılın deneyimiyle

Ünlü Maçka Parkının düzenlenerek Türkiye'nin en büyük ve çağdaş parkı haline getirilmek üzere ihale açıldığını ve bu konuda hiçbir harcamadan
sakınılmayacağını söyleyen Dr. Nurettin Sözen,
"Demokrasi Parkı" olarak anılacak bu parktan
Taksim'e bir teleferik işletmesinin kurulacağını da
açıkladı.

25 yıllık doktorluk mespolitikaya atıldığını, şimdi de asıl
işinin bu olduğunu söyleyen Sözen, gazetemizin
reklam geliri olmayışını şaşkınlıkla karşıladı. Yazarımız Hilmi Yavuz'u uzun zamandır sayfaları
mızda görmediğini belirten Sözen'e, H. Yavuz'un
Belediyedeki görevi nedeniyle çok meşgul olduğu
nu, ancak Haziran ayından sonra köşesini yazma1988'in

Aralık ayında

leğini bırakarak

yı sürdüreceğini açıkladık.

Sözen, son olarak sorduğumuz "Dalan size
için demeçlerinde su konusunu anlatıyor
muş, sizin başınıza saksı düşer de şaşırıp yardım
isterseniz yardıma koşarmış, ya Sayın Dalan'ın başına saksı düşer de sizden yardım isterse ne yaparsınız?" sorumuza: "Ben doktorum, koşarım ve
yardım

başını sargıya alırım" şeklinde yanıtladı.

İstanbul'un Eski-Yeni
Gourmet (!) Noktaları
PATRON

Gazetemde "N.R. imzası ile dedikodu yazıla
rı yazmakta olan adamın işi gücü yok hep benimle
uğraşıyor: Ancak ben yine de doğru bildiğimi söylemekten çekinmeyeceğim".
FATMA GİRİK HANIM'A NOT.
Şişli Belediyesi sınırları içinde hizmet vermekte
olan Nova Baran Plaza - PIZZI HUT'da 17 Mart
1991 akşamı yemiş olduğum salatanın içinden bir
solucan çıkmadığı kaldı, taze sovanlar doğru düzgün yıkanmamıştı ve şefe söyleyince de sadece bir
"özür dileriz efendim" dedi. Bu lokantalar düzenli
olarak denetlenmiyor mu? Lütfen bu notu
"dilekçe" kabul ediniz ve yanıtlayınız.

güzelim kahveden bir ikinciyi defalarca istedim, olmadı, içemeden çıktım. Ya ben ters günümdeydim,
ya da Cafe Mozart adına layık uyumlu bir servisi
beceremiyor.
CAPTAIN

Arnavutköy'ün ünlü Kaptan lokantası öğlen
özeri bir başka oluyor, sık sık gidiyorum. Salatayı
iyice kurutup, zeytinyağ-limon koymayı bilmediklan için, her seferinde huysuzluk edip istiyorum
ama, lüferi lstanbul'da en güzel Kaptan'da yersiniz. Bu arada bir de sır vereyim size: Saat yarım' da bir arasında gittiğinizde, Kaptan oradaysa
"Karavanada ne var?" diye sorun; nefis bir kıy
malı patates yemeğini balığa tercih edebilirsiniz.

CAFE MOZART

lstanbul

Buyııkşehir

Beledi}e

Başkanı Basın Danışmanı ,

Gazetemı:re ,erdiği ;anıtlan başından

Dr.
sonuna degin izledi.

I',,

So:ren'in

Nova Baran Plaza'da açılan güzel dekorasyonlu ve Lavazza kahve satan yerde, Atatürk'ün o ünlü
deyişini anımsadım: "Bu millete herşeyi öğrettim,
uşaklığı öğretemedim!" Turizm patlıyor, cafe'ler,
lokantalar falan filan "ama; servis, vah yandım!

GAZLIBÜS

ERSOY

Ersoy Çetin, Piazza'yı yönetiyordu, ayrılmış ...
Geçenlere uğradığımda söylediler. Tam ki birisi bir
işi iyi götürüyordu, olmamış. Hiç aklım ermiyor
bu işlere ...

BiziM~ş~HiR
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25Temmuz

1992; son otuz yılın
ortalamaları şaşmazsa eğer, o Cuma günü de
hava 27 derece ve güneşli olacak. 670.000 kişi Montjuic stadyumunda 25 inci olimpiyat
oyunlarının açılışına tanıklık ederken, yaklaşık iki milyon dünyalı da Atina'dan taşınan
meşalenin Olimpiyat ateşini yeniden yakmasını izleyecek ve şimdiden aşina olmaya baş
ladıkları maskot Cobi ile tanışacaklar.
Eskiden, radyoların kültür-bilmece program-

Dev pazar yerleri, insanlarla hemen iliş
satıcıları, daracık sokaklardaki iyi korunmuş mimarisi,
,geleneksel yapısını bozmamış kurumları ile bir
sanat ve ticaret merkezi olan şehir, yemek yemeyi sevenler için de "gourmet" noktaları bulundurmaktadır.
Her şeyden önce,;
Barcelona'da iyi kırmızı şarap bulunur. Ünlü Paella'yı yemek içinse "7 PORTES" yedi
kapı lokantasını seçmek gerek. 1836 yılından
bu yana şehrin en güzel Paellasını pişiren bu
lokanta, otantik dekoru ve 7 kapısı ile ayrı
bir güzelliğe sahiptir. Her Avrupa şehrinde olki kurabilen, güleryüzlü ve sıcak

Katalanların Başşehri

Cüneyt AYRAL
1

larında başkentinden

ünlü şehri olan ülkele''Amerika'', Amerika
Birleşik Devletleri'nin başkentini sordukların
da da; "New York" yanıtını alırlardı. İstan
bul, New York, Münih gibi ülkelerinin ulusal
başkentlerinden daha ünlü olan şehirler o zamanlar azınlıktaydı. Ancak, başşehirlerin nüfusça yoğunlaşmaya başlaması bu kuralı da
bozdu ve birçok şehir en az başşehirler kadar ünlü olmaya başladı. Bunlardan biri de,
gerek ünü ve gerekse şehirsel işlevleri ile gittikçe artan bir ilgi odağı olan Barcelona.
İspanya'nın, Akdeniz kıyısındaki bu şehri aslında, bir İspanyol kavmi olan Katalanların
başşehridir. Dill~ri bile İspanyolca'ya benzemeyen bu insanlar tavır ve davranışları, anlayış ve yaşantıları ile İspanyol'dan çok güney
Fransalı'yı andırırlar. Akdeniz'in tüm sıcak
ve uyumlu insan özelliklerini de taşıyan Katalanlar, kendilerine İspanyol'dan çok Katalan denmesini severler.
Mim.ar Gaudi'nin zamanında çılgınlıkla
rını gösterdiği 1992 olimpiyadlarının şehri
Barcelona aynı zamanda; çağdaş İspanyol
kültürünün yaratıldığı ve sunulduğu önemli
sanat merkezlerinden birisidir. Avrupa Topluluğunun yeni üyelerinden İspanya'nın diğer
Avrupa şehirlerine oranla en yakınında bulunan şehir, bu işbirliğinden zenginleşme yolunda bir yarar sağlamış ve ınsanların artan
gidiş-gelişleriyle, tatile gidilen İspanyol kasaba
ve şehirlerinden biri olmaktan çok, Avrupa' nın tatil merkezlerinden biri halini almış. Barcelona'nın en ilginç yanlarından birisi de,
batılı kentleri saran neon kalabalığına yakari

sorduklarında

lanmamış olmasıdır.
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

duğu gibi büyük mağazalar Barcelona'da da
var; ama onların ağırlığını ya da egemenliği- ·
ni hissetmiyorsunuz yollarda yürürken ... Herşeyden önce insanların evlerindeymiş gibi
yürüdüklerini ve Barselonalı olmaktan keyif
duyduklarını, üstelik de şehirlerine sahip çık
tıklarını izliyorsunuz. Sonra dükkanların vitrinlerinde eski Beyoğlu'nun durmuş oturmuş
halini gözlemliyorsunuz. Ben hala Beyoğlu
dendiğinde Franguli Mücevheratçısının vitri- '
nini anımsarım, kalmış bir o var, belki birkaç tane daha ...
Bütün bunlardan başka, Barcelona'ya gizemli bir anlam yükleyen liman olma özelliği söz konusu. Bu gemiciler şehrinde, liman
lokantalarına gitmek ya da hafta sonu liman
kenarında gezintiler yapmak insana ayrı bir
heyecan veriyor. Galata Köprüsünden geçmenin ötesinde Liman'da gezmek, dolaşmak
yoktur İstanbul'da, sanki deniz bizden değil
miş gibi yaşarız nedense, genel bir çöplüktür
deniz diğer adıyla.
Barcelona'nın bir başka hoş odağı da,
Picasso Müzesidir. Daracık sokakların arasından varılan geniş ve heyecan veren bir mekan ve Picasso'nun ürünleri ile saatler
yaşanabilir. Aynı sokaklarda öyle güzel avlular vardır ki sanki her birinden bir Picasso
bir Velasquez fırlayacak sanırsınız. Barcelona'yı dolaşmak heyecanlı iştir, çünkü bir Roma şehri olarak doğmuş, Visigotlar'ın
egemenliğinde yaşamış, Müslümanların hakimiyetine geçmiş, şehir devleti olmuş; daha ne
olsun? Barcelona'nın yerleşik eğlence parkı
Tibidaba ise ayrı bir dünya. LA MASIA lokantasında yediğim peyniri unutamam.

PAELLA

Ünlü Romblas meydanına gelince, belki de artık Barcelona'da tek gidilmeyecek yer
orası. Alanın ara sokakları hala eski tadında
ama, kendisini turist basmış.
1992, 25 Temmuz Cuma günü, İspanyol
devlet başkanı "25 inci Olimpiyad oyunlarını
açıyorum" demeden Barcelona'yı görmüş olmanın keyfini yaşıyorum, çünkü gittikçe popüler olmaya başladı şehir; insanlar dışardan
daha çok sayıda gelmeye başlayınca mekanların özünü de, daha fazla elliyorlar: Gittiği
yer yaşamayı bilenimiz pek az doğrusu ... esi-

olimpik

-------------B_ı_·z_iEJ!_H_i_R____ ________~

Barselona'sı

Gaudi'nin

C. Fuat OBUROGLU

Mimar
er kentin kendine özgü, " dillere destan", biraz da göstermelik niyetine kullanılan ya pıl arı vardır. Öyle ki, bu yapıl ar l a kent ve kentin insanları birbirlerinin ayrılm az parçal arı oluverirler ; kentle yapı özdeşl eşir. İstanbul ' un
Sultanahmet camii, Roma' nın Colosseum' u, Fransa' nın Eiffel kulesi, NewYork'un gökdelenleri gibi...
Bugün İspanya'nın Barselona kentine gidecek o l sanız, gö receğiniz - ya da
size gösterilecek olan - şeylerin baş ında hiç ku ş ku suz renk renk , cicili bicili
kıvrıla kıvrıla yükselen, boğu ml ar l a aşağı ya inen, girintili çıkınulı , hiç bir
kural, sınır tanımayan, kat kat bir pastayı, ya da bir oyu n cağı andı ran yapıl ar o l aca ktır.
Bunlar ibadet etmeye yarayan küçük bir mabed, bi r soylunun yaşam ını sü rdürdüğı ü bir
konak, devlet dairelerinin bulunduğu bir hükümet binası ya da bir çocuk bahçesi olabilir.
Hepsinin ortak yanı, bir çok biçim ve renk zorlamalarını içermeleri ve a lış ıl age lmi ş binalardan, yapıtlardan çok, gerçeküstü izlenimi vermeleri, d üş ürünlerini andı rmalarıdı r. Bir
başka ortak yanları da taşıdıkları imzadır: "Gaudi". İspanyo l yaşam biçimini n çoş ku l u ,
evecen ve ritmik atmosferini yansıtan, iklimi ve "diagonal" caddeleriyle tipi k bir Akdeniz
liman kenti olan Barselona'yı; muhteşem, hiç bir çağa sığmayan, günümüzde bile "alışıla
gelmişin dışında izler taşıyan gizemli yapılarıyla bezediği içi n, Gaudi'nin Barselo n a'sı diye
nitelendirmek hiç de yanlış olmayacaktır.
Bugüne dek İspanya'nın yetiştirdiği belki de en ilginç mimar olan Gaudi, çeliş k i li karakterini bir ayna gibi yansıtan mimarlığı ile Barselona'da, hem çağdaş ve fonksiyonel, hem
de dantel zerafeti taşıyan yapılar yarattı. Ama ona yalnızca mimar demek ya n lış olur; Zira
19. yüzyılın son çeyreğinde modern bir şehircilik anlayışı ile yarattığı binaları e leştiri l ere
hedef olunca, ayni zamanda bir ressam ve heykeltraş olan, resim ve heykel çalışmalarını
mimariye adamış bir sanatçı olan Gaudi tüm enerjisini stilistiğe harcayarak yeni bir ekolün
yaratıcısı haline geldi. Barselona dışında pek az eseri bulunan, dönemin zenginlerine saraylar, malikaneler de inşa eden mimarın eserlerinin dış görünüşü Arap; taş işçiliği ise
Gotik sanattan izler taşır. Kimdi bu Gaudi? eler yapmış, neler gerçekleştirmişti?
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YAŞAMI

Antonio Gaudi 1852'de Barselona yakınlarında Reus'da doğdu. Babaı, büyükbabası hatta onun da babası bakır ustasıydı. Özgün mimarlık
anlayışı ile sanatının , çocukluğunun kırsal kesimdeki yaşamından ve ailesinin alçakgönüllü geleneğinden kaynaklandığı söylenen Gaudi, daha onbeş
yaşındayken, ailesinin geçimine "El Arlequin" dergisine çizdiği resimlerle
katkıda bulunmaya başladı. Ancak, meslek yaşamı boyunca grafik an l atı
ma ve planlara fazlaca önem vermeden, soyut anlatımlara ağırlık vererek
çalıştı . Onsekizine geldiğinde Barselona Yüksek Mimarlık Okuluna girdi:
Yıl 1870 dir. Birkaç yıl sonra ise Gaudi'yi akademiyi bitirmiş, mimarlığın
çeşitli konuları üzerine tezler yazmış, kuramsal çalışmalar yapmış bir mimar olarak görüyoruz. Yine de sanatçı, yaşamı boyunca "çömlekçilik
geleneği"ni esas almış, özellikle dış yüzeylerde, sanki bir çömlekçi gibi,
plastik bir kütle olan ham kili şekillendirirmişçesine, esnek bir malzeme
olan bakırı kullanmıştır. Böylesi bir tarz, onun, yaratmak istediklerini
uzayda ve üç boyutlu olarak görebilme yeteneğini ispatlamakta, iki boyutlu grafik anlatımlardan neden hoşlanmadığını da açıklam ı ş olmaktadır. Yakın dönem lspanya'sının en ünlü, ama bunun yanısıra en çok
tartışılan mimarı olan Gaudi'nin, gerçek anlamda doğduğu bölgede ölmeyi yeğleyen bir sanatçı olduğu açıkça görülmektedir. Başka mimarlarda rastlanan , gezip görmek, incelemek, öğrenmek duygularını hiç tatmamış hatta mimarlığın bu büyük geleneğini, zararlı olarak görebilecek
kadar "otantiklik" tutkunu bir kişidir Gaudi. .. Yaptığı binaların, en
azından dışarıdan bakanların zihninde bu düşüncenin tam karş ı tı izlenimler uyandırmasına rağmen o yine de, doğduğu yer olan Reus'dan
en fazla, 1926 yılının bir Haziran sabahı yaşamının noktalanacağı
Barselona'ya kadar gidecek ve bu yörenin tutkunu, bu bölgenin mimarı olarak ölecektir.
Onun üniversiteyi bitirdiği yıllarda Avrupa, sanayi devriminin
hızlı dönemindedir. 1800'1erin sonunda bu hız doruğa ulaşacak,
makine tanrılaştırılacak, el sanatları bir anda arka
plana itiliverecek, seri üretime geçilecektir. Bunun
yanısıra, endüstri devrimi, geçmiş döneme karşı,
kökenlen hiç de mimarlara bağlanamayacak tepkilerin doğmasına neden olmaktadır.
Bu tepkiler aslında, yapılan toplumsal reformlarla ve gelişen mühendislikle ilgiliydi ve çoğu, endüstrideki gelişmeleri, aynı ressamlar gibi yürekten
iten ve istemeyen kişilerce gösteriliyordu. Bu tepki
!erin , endüstri devriminin bir yandan benimsenmiş
düzeni ve benimsenmiş bir güzellik kavramını yı
karken , öte yandan bir çeşit yeni düzen ve güzelJik
için de fırsat yarattığının farkında olmayanlar tarafından gösterildiği de söylenebilir. Endüstri devrimi
ıse bu arada yepyeni malzemeler ve yapım süreçleri
sunuyor, düşlerde bile görülmemiş ölçüde büyük
mimari planlamalara yönelmiş yepyeni bakış açılarının doğmasına olanak sağlıyordu.
Gaudi'nin, bu yeni üretim ilişkileri içerisinde
kendi yerini ararken çeşitli sanat akımlarının doğ
masına neden olduğu bugün savunulan bir görüş
tür. Gerçekten de seri üretimle mallara bir yandan
estetik değerler katma çabası harcanırken, bir yandan da makineye yönelik sanat çalışmaları yapıl
maktadır. Bu ikisi bir araya gelince de, birinci
dünya savaşına kadar sürecek olan "art nouveau"
ya da "Yeni Sanat" akımı doğar. Kimilerine göre
tıpkı Horta, Van de Yelde ve Guimard gibi, an
nouveau'nun gerçek bir ustası olan Gaudi, örneğin
Dali'ye göre gerçeküstüculüğün babası ya da peygamleri, bazılarına göre de çağdaş Barok anlayışın
korucusudur. Günümüzün kimi sanat tarihçileri ise
Antonio Gaudi'nin art nouveau'yu geride b ı rakıp
çok daha başka boyutlara ulaştığını söyler.
1880-1890 yıllarında sanayi devrimi nin doruğu
na varmış bir çok Avrupa ulkesinde yeni malzemeler baştacı edilmekte, demir ve çelik kullanılarak ~
(De vamı Ondokuzda)

USTABA KIRCI

Bele-

diyesi Kültür İşleri Daire Baş
kanlığı tarafından 6-12 Mayı s
günleri arasında düzenlenen şiir
forumuna POESIUM adı verildi, forumun sekreterliğini şair
Özdemir İnce yüklendi . 24
Türkiye'li şairin çağrılı oldu ğu
POESIUM'a Attila İlhan ve
Sezai Karakoç katılmayacakla
rını bildirdiler. Ünlü şairleri
mizden Ece Ayhan, Enis Batur
ve Hulki Aktunç'un çağrılı olmadıklarının dikkati çektiği forumdaki konuşmalarda "Bütün şairler forum'un doğal
davetlisidirler" denilerek çağ
rılmayanların gönlü alınmaya
ve eleştirilere kalkan hazırlan
maya çalışıldı.
Yurt dışından davet edilen
21 yabancı şairden de 1 FAS'lı
ve 1 LÜBNAN'lı dışındaki 19
şairin batılı olduğu gözlendi.
Türkçe'nin dünyanın yaygın
dillerinden biri olmadığı görüşüne yer verilen POESIUM'un
basın bildirisinde, özellikle
Sovyetler Birliği'nin Türkçe konuşan cumhuriyetlerinin unutulduğu ve "Uluslararası"
deyimi kapsamına, Uzak Doğu
ve İran, Irak, İsrail, Suriye, Mı
sır gibi şiir geleneği güçlü doğu ülkelerinin ve orta-güney
Amerika ülkelerinin sokulmadığı gözlendi .

tiren köprü

özelliği

ile Asya ve

Batı şiirinin buluşma , tanı şma

tartışma

"Şiir Forumu, büyük bir
birikime sahip olan Türk şiiri
nin, özellikle Batı'da daha iyi
tanınmasına yol açacak , dünyanın önde gelen şairleri ile
dünya şiirinde çok önemli bir
yeri olan Türk şiirinin yaşayan
ve önde gelen şairle rini biraraya getirecektir" şeklinde hazır 
lanan bas ın bildirisinde Türk
şiirinin ille de batı'da tanınma
sı gerekliliği vurgulandı. Oysa
bizce; İstanbul iki kıtayı birleş-

merkezi olabilecek ko

nurndadır.

Herşeye r ağmen olumlu
bir başl angıç olarak değerlen
dirilmesi gereken POESIUM'
un, bundan sonraki yıllarda
daha objektif seçimlerle, da
ha yaygın bir davetli ve Ulu
sal ş airler bütününe varmasını
diliyoruz. Çünkü İstanbul, şii 
rin en güzelinin doğduğu, yaşa
dığı ve yaşatıldığı şehirler
dendir.

İSTANBUL

I. ULUSLARARASI
ŞİİR FORUMUNA
KATILAN BATILI
ŞAİRLER
ı . Alain Bosquet, Fransa (Pari
Mallarme Akademisi il. Başkanı
2. Jean Orizet, Fransa (Mallarme
Akademisi Genel Sekr~teri)
3. Abdellatif Laabi , Fas (Mallarme
Akademisi Üyesi)*
4 . Adoni s (Ali Ahmed Sait)
Lübnan (Mallarme Akademisi

Üyesi)**
5. Jean-Claude Renard , Fransa
(Mallarme Akademisi Üyesi)
6 . Gyorgy Somlyo , Macaristan
(Mallarme Akademisi Üyesi)
7. Caj Westerberg , Finlandiya
8. Egito Gonçalvez, Portekiz
9. Clara Janes, ispanya
10. Johannes Poethen , Almanya
11 . Galway Kinnell, ABD
12. Henrik Nordbrandt , Danimarka
13 . Judith Herzberg, Hollanda
14. Miroslav Holub, Çekoslovakya
15 . Frans de Haes, Belçika
16. Lasse Söderberg, İ sveç
17 . Maurizio Cucchi , İtalya
18. Richard Murphy, İrlanda
19. Spiros Tsaknias, Yunani stan
20. Victor Sosnora, Sovyetler Birli ği
2 1. Vlada Uroseviç, Yugoslavya

(Türkçe konuşan , Türkçeyi Grek alfabesi ile yazan Ort~do~sl~~n Mezarhğı?da ....
Kitabedeki avadanlıklar ölünün bir marangoz olduğu ızlenımını vermektedır) .

Bülbül gibi uçtu yavru ~afesten
Meğer tekmil imiş a-bu tanesi
Zer-ü ziyan eyledi zümbül zülfünü
Bu gonca fidanın ecel hanesi
Mevaitim Kayseri Cinci dereden
Ayırdı korela baba, anneden
Sopum Raci Nurluoğlu ismim Mihal'dir
Sizlerden matlum bir sinkoris eksantir
Mikayl Harralimbu yazdı sene 19
Göçetti sene 1865 Julie 28
Çev. Üstün ÇELİKLER

• Afri kalı
** Ortado ğulu
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Istanbul'un savaş günleri
Taner VİDİNLİGİL
örfez savaşının bittiği şu günlerde,
TV den izlenen füze, uçak uçuşla
rına ait görüntüler beni kırkbeş yıl
öncesine götürdü. Girilmemiş bir
savaşın, günlük yaşamda dahi ne
zorluklar ve yokluklar getirdiğini
hatırlattı.

EKMEK KARNESİ:
Yıl

1945 idi. II.Dünya Savaşının son günleri
artık yaklaşmıştı. Almanya yenilginin kokularını
duymaya başlamıştı. Fakat İstanbul hala savaşın
heyecanını yaşıyor, Muhtar İrfan Bey kapı kapı dolaşıp ekmek karnesi dağıtıyordu. Otuz günlük küçük pullar halindeki bu karneler her ay farklı renkte
olurdu. Muhtarımız karneyi verince nüfus kağıdı
na "Temmuz Ekmek Karnesi verildi- İrfan" damgasını basardı. Bu karnelerden başka arasıra,
Amerikan bezi veya patiska almak için, yerli mallar pazarına ait karne de verilirdi. Karneler altın
değerindeydi bizler için .

genelde "saba" makamından okuduğu söylenirdi . Çocuk halimle kalkar, yan pencereye gider, burnumu cama dayayıp, şerefede müezzini göremeden ezanı dinlerdim. Bizim ev yönüne
doğru okurken sesi yüksek gelir, şerefeyi dönerek
okuduğu içinse ses zaman zaman alçalırdı. Bugün
madeni hoparlörlerden yükselen canhıraş feryatlara
da ezan diyorlar ama, ben ne yazık ki diyemiyorum.

cek külahlar giydirilirdi. Pencerelere ise siyah
muşambadan ışık geçirmez perdeler takılırdı. Bekçiler, pencerelerden ışık sızd ığını görürlerse, hemen
uyarırlardı. Siren sesleri duyulunca hemen evin
bodrumuna inmemiz defalarca tembih edilmişti.
Ancak bodrum bir s ığınaktan ziyade, ışıksız, rutubetli, havasız ve fareli bir ceza yeriydi. Orada olmaktansa bomba ile ölmek belki de daha iyi bir
seçenekti.

Sizi, gece uykunuzdan uyandıracak bir başka
ses ise, o yıllar için siren sesleriydi. Alçalıp yükselen bu sesler insanda büyük bir heyecan dalgası
doğmasına neden olurdu . Bu günleri yaşamayan
larınız Körfez savaşı sebebiyle çok uzaktan da olsa, bu heyecanı yaşayanları izleme fırsatı buldular.
Siren sesi duyulunca sokak lambaları dahil, tüm
ışıklar söndürülürdü . Evlerde Mavi boyalı ampuller kullanılır, lambanın etrafına ışığı aşağıya vere-

Gök yüzünde projektör hüzmeleri birbirleri ile
kovalamaca oynarlardı. Bu arada uçak sesi duyulmasın diye dua edilirdi . Ertesi gün gazetelerde bir
manşet "Bir Alman uçağı Yeşilköye kadar geldi."
Uçak projektörlere yakalansa yerdeki bataryalar
onu vurabilecekler miydi bilinmez ...

balı ezanını

.

Fırınların önünde, şimdiki gibi kuyruk alış
kanlığı olmadığı

için, herkes birbirini ezerdi. Küçük bir çocuk için ekmek almak çok daha zor bir
işti. Bir avucunda karne, bir avucunda üç büyük,
iki çocuktan oluşan beş kişilik bir ailenin günlük
tahsisatı olan iki ekmek parası altmış kuruş olduğu halde heyecan içinde kalabalıkta bekleşmek gerekirdi. Bu heyecanın iki sebebi vardı: Birincisi
karneyi kaybetmek, ikincisi ezilmek, Karneyi kaybetmek çok önemli bir olaydı o zaman. O akşam
aç yatmak kaçınılmaz olurdu. Fırında odun yakı
lırdı. Odunlar uzun uzun gelir, Kürekçi onları fırı
na yeterince atar ve ateş küreği ile korları düzeltirdi.
Yukarıda hamurkar mayalı hamurları, kasalara serilmiş vaktiyle beyaz, şimdi gri olan bezlerin üzerine dizerdi. Yardımcı bu uzun kasaları tezgahın
üzerine alır, Kürekçi gayet ustaca bezi sol eli ile çeker, hamuru sağ avucuna sıçratırdı, Sonra da bunu fırıncı küreğine çapraz çapraz dizerdi. Hamurlar
fırına sürülmeden önce bir bıçakla kesilirdi. Fuın
dolunca kapağı kapanır ve beklemeye geçilirdi. Bu
sakin bir devreydi.

•

Ekmeklerin seçimle alınabildiği bu günlerde,
ezanların da ehil kişilerce ve madenı olmayan seslerle okunabilmesini candan diliyorum . esi-

-
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Kentin
uğultusu

içinde
Merih AKOGUL
J

ri bir ilkyaz sabahı. Yağmur yağ
iki saat sonra çıkacağı Paris yolculuğunun heyecaru içinde. "Ayaklarım geriye gidiyor, yola koyulmadan özlemeye başladım bu kenti" diyor
ve der demez İstanbul koyuveriyor sahte
gözyaşlarını, yağmur bombalarıyla uyarılmış ve bir kimya dersini izlercesine.

G

dı yağacak. Şair arkadaşım

Bu sabah erkenden buluştuk, Beşik
ara sokaklarını dolaşmak için son bir
kez. Antikacı dükkanlarına baktık, mezar taşlarının üzerindeki yazıları okumaya çalıştık. Çeşmibülbül sürahilerin
anaforuna bıraktığımız gövdemizin dibe
çarptığında gelen sesini dinledik. Kediler
kaçıştı ayaklarımızın altında. Tam o sı
rada Behçet Hoca'yı görür gibi olduk, dudaklarına kazılı sigarasıyla. Elinde filesi
vardı ve bir yerlere gecikmiş gibiydi. Maşuklar yok uşuna komşu Ermeni ve Balıktaş'ın

çılar Çarşısı'yla flört eden Rum kiliselerinin çağrısını zamansızlıktan geri çevir~
dik . Manavlar meyvelerini diziyor,
balıkçılar da kutudan çıktığı gibi duran
donmuş ithal uskumrularına su atıyordu .
Yeni pasajların ışıklı vitrinleri önünden
hızla geçtik . Caddenin kenarı tartıcı çocukların istilas ına uğramış tı . (Dünyada
başka bir millet daha yoktur ki, kilosunu
bu kadar sık merak etsin ve onu öğren
mek için seyyar tartıcıların l:ıasküllerine
çıkmak konusunda bu denli ısrarlı olsun.)
Kıyıya geldiğimizde

sanki büyük bir

meydan savaşın dan çıkmış gibiydik. Vapurlar durmaksızın iskeleye yanaşırken,
insanlar karıncalar gibi dört bir yana dağılıyordu. Annesiz gelinmeyen çocuklar
parkında yunuslar tahteravalliyi, dinazor
kaydırağı , palyaço atlıkarınca rolünü oynuyor, iki karga yerdeki ekmek parçası
nı birbirinden kapmaya çalışıyordu.
Artık

denizden kıyıya, Beş iktaş sırt
bakmak cesaret istiyor. Çağımızın
beton anıtları olan oteller gelecek kuşak
lara kalmak üzere en gür sesleriyle İstan
bul' un Requ iem 'ini seslen dir iyor.
larına

İstanbul'un azınlık gazeteleri
Bilindiği
sında

ri

gibi İstanbul'da yayımlanmakta olan çok çeşitli yayın organları ara"azınlık gazeteleri"de vardır. Bu sayımızdan başlayarak bu gazetele-

tanıtmaya başlıyoruz.

ŞUBAT

Kürekçi arasıra fırının karşı ağırlıklı kapağını
açar. Projektörü içeriye çevirir. Kürekle bazı aktarma işleri yapardı. Bu sırada bekleyenlerde bir
salınma olurdu . Ekmek çıkmaya başlayınca ise, ortalığı bir telaş alır, bekleşenler daha da sıkışırlar
dı. Bu arada mis gibi bir koku etrafı sarar,
karınlarımızın daha da acıkmasına sebep olurdu.
Taze ekmeklerden eller yanarak kalabalık yarılıp
dışarıya çıkılanca derin bir "Oh" çekilirdi. Elde kara, içinde kıymık, çuval parçaları ve daha bir çok
yabancı madde çıkabilecek, hamur ekmeklerle evin
yolu tutulurdu. Akşam yemeğinde, bugünkü gibi
İtalyan ekmeği mi, çavdar ekmeği mi, kepek ekmeği
mi, sütlü ekmek mi gibi hür seçim şansı olmadan,
siyah hamur ekmek büyük bir zevkle yenirdi.
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Aziz'e barış planı su
Sovvetler Birliın.'nden Bans At

Gorbaçov

Şalom
t brani dilinde

I

"barış" anlamına

gelen

selamlaşmak için de kullanılır . 44 yıl
önce Avram Leyon tarafından yayınlan
maya başlayan Şalom gazetesi, haftalık olarak çıkmakta ve yoğunlukta aqonelere gönderilmektedir. Siyasi ve kültürel
gazete olarak yayımlanan Şalom, bir yandan güncel olaylara yer verirken, öte yandan da Yahudi gelenek ve görenekleri
hakkında bilgi veriyor. Şalom gazetesi dünya yahudileri ile ilgili haberlere de yer verirken bir sayfasını Yahudi-İspanyolcası
dilinde yayımlıyor . Bilindiği gibi; Türkiye' deki yahudilerin büyük çoğunluğunun
İspanyol engizisyonundan kaçarak Türki-

GECE SESLERİ:

O yılların İstanbul geceleri çok sessiz olurdu.
Ne şimdiki gibi yoğun trafik ne de şimdiki gibi gürültücü insanlar vardı. Bekçiler bile uyuyanları düşünürlerdi.

Sabaha karşı uyanıp hoparlörsüz bir ezan sesi duymak bana oldum o1ası çok büyük bir huşu
duygusu vermiştir. Beyazıt Camisi müezzinin sa-

KARARTMA

Tarık

Gazetesi

ŞALOM sözcügü, yahudiler arasında

Şeker bulmak ise başlıbaşına bir problemdi.
Eve giren şeker çok az olduğundan, onu sadece çocuklar yiyebilirdi. Büyükler çaylarını kuru üzümle
içmeye alışmışlardı. Evde tatlı pişmesi ise bir hayaldi. Belki ayda, belki iki ayda bir pişirilen az tatlı
bir sütlaç bayram havası yaşatırdı.

-,

ye'ye gelmiş olmalarından ötürü, araların
da kullandıkları geleneksel dilleri İbranice
değil klasik İspanyolcadır. İspanya'da bile
artık kullanılmayan bu dil, yeni kuşak yahudiler arasında da unutulmaya başlan
mıştır .

Şalom gazetesine abone olmak isteyenler için adreslerini veriyoruz.

PROF. DR, ORHAN ERSEK SOK. (ESKİ KUYULUBOSTAN SOK.) MOLA
APT. No. 3/2 NİŞANTAŞI-İSTANBUL
gazetenin her sayısı 2000.- TL ve her ay
"Şal om Çocuk" adıyla bir ücretsiz ek yayımlıyor.

esi-

İTHAL USKUMRUSU

Batmakta olan bir gemiyi terk etmenin
tam zamanı mı?
Şimdi Kılıç

Ali Paşa hamamının gögün boyu gördüklerimi düşünüyorum . Büyük kubbede yankılanan
seslerimiz Sinan'ın sesiyle birleşip su damlacıkları olarak üzerimize akıyor. Kurnalardan taslarla sular atılıyor.
bek

taşında,

Kentin

uğultusu

içinde biraz da söybiliyorum. Bu
yüzden İstanbul denizinin soluğanlarında
kağıttan bir kayık gibi yalpalamamız. esilenmemiş şiirlerin yattığını

"°"'"""""'""""'"""""'·N. l z i :BAAUH
GıınıiKoo,'*'-

L ·--·- .. .,.
""":.!~

--....s . D,llJ,,.ı,ı.nM

S. S1LVYO CNAOYA

SALUıtOHBiciR.t.HO

Son.ımıı.ı1ı.zıııleri-.U

1

~
_,....ı:ı..~,..
.

ııtıı..~,;.::,-.-s ı,
-ıldıwoo
•ınl,uı.•ııuıcıı.

ı
1

1

BiZi~i"ŞEHİR

BiZiM'~ş~HİR

r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HABERLERI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Rumeli ve
Giritli
Ah, nerde oeski soylular yemekleri

Çırağan sarayı

KADANS

otel oldu.

Cahit KA YRA

ÇIRAGAN P ALACE HOTEL-KEMPİNSKİ
ADIYLA AÇILAN OTELİN ÖMRÜ
TARTIŞILIYOR.

ir inanca göre Mevlevi mezarlarının kaldırılması ile boedilen Çırağan Sarayı , uğursuzluk ve gilnah
sayılan bu mezar nakli yilzilnden yanmıştı . Şimdi yerine
yapılan otelin de ömrilniln uzun sürmeyeceği , yakında yıkıla
cağı yolunda bulunanlar var. Saray bölilmilniln henilz tamamlanmamış olması nedeniyle " Yumuşak açılış " yaptıklarını
açıklayan otel yetkilileri çeşitli özendirmeler ile otellerine lstan-

B

şalan inşa

Arifi Paşa'nın iki özelliği varm ı ş. Sağlığına öyle özen göski yemekte bamya ya da nohut tanelerini sayarmış. Konağında hiç pencere açılmazmış. ikinci özelliği ise çok ince ruhlu
ve hazik oluşu. Bir gün odasında bir devlet konusu tartışılır
ken Ohannes Paşa ile Bekir bilmem ne paşa kaba kaba konuş
maya başlamışlar. Sadrazam Arifi Paşa.ilrkmilş, masanın altına
terirmiş

ÇIRAGAN OTELİNİN BİR YETKİLİSİ
GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ.
Çı rağan Oteli' nin satış yetk ilisi gazetemizi ziyaret i s ı ras ın 
da otelle ilgili belge ve bilgiler sundu . Bunlar aras ında yer alan
ve sarayın tarihçesini anlatan met ni ay nen yayı mlıyoru z.

saklanmış.

Çırağan Sarayı. •••
ilk yansınd a Çırağan
yerinde Kaptan -ı Derya Kı lıç
Ali Paşa'nın yalısı bulunuyordu . Onsekizinci yllzyılda iV. Murat burayı, kızı Kaya
Sultan 'a hediye etmiştir.

O

il I. Ahmet döneminin sadrazamı ev şe
hirli Damat lbrahim P aşa, bu yalının arsasını
satın alarak, eşi Fatma Sultan için ahşap bir
yalı yaptırdı. Eğlenceye düşkün olan lbrahim
Paşa, yalının bahçesinde "çıra eğlence leri • "
düzenler, padişahı da davet ederdi. Yalı, bu gece eğlenceleri yilzilnden "Çırağan" adını aldı.

yarunda bulunan " Hanırnkadın M=idi " ve bir
okul yı k tınlarak alan geni şleti ldi . Garabed Balyan ' a ahşa p yapılar in şa ettirildi . H il nkar dairesi olan merkez bölüm iln temeli kagir olarak
attırıldı ve dı şarıdan 40 kadar mermer siltun
koyduruldu . (Ekim 1843). Klasik bir görilnilm
kazanan yapı, Osmanlı imparat o rluğunun en
güzel sarayı oldu .

Saray, Lale Devri'nden sonra hükümdar
ve sadrazamlar tarafından yazlık saray olarak
kullanıldı. 1. Mahmut ' un ilk saltanat yılların
da , dönemin sad razamları burada Fransa ve
Avusturya elçilerine ziyafet verirlerdi .

Dolmabahçe Sarayı 'nın tamamlandığı yıl
Sultan Abdülmecid , sayfiye mevsiminden itibaren Çırağan 'ı yazlı saray olarak kullandı ve
1860 yılında daha sonra yeniden yapurmak üze.
re Çırağan Sarayı'nı yı ktırdı . Bugilnk ü sara yın
temelini attı rdı . Ancak parasal sıkıntı ve " Kuleli Olayı" yilzilnden sarayını yapımı yarım kaldı. yeni sarayın yap ı mı Abdülaziz döneminde
tamamlanabildi (1 863).

Saray, il. Mahmut döneminde de yazlık
saray olarak kullaruldı. 1836 yılında sarayın

Sulta n A bdülaziz, Ago p Balyan ' a , kendi
saltana tını nı n bir anısı olarak Arap Üslubu

Yıl 1940.

yüzyılın

XIX

Oda fiyatları 195 .-S' dan 1300.-S' a kadar çeş itlilik gösteren otel,
tartışılm az gilzelliktek i manzarası ile " Yilksek zevk ve gelir
grubuna " seslenmek istiyor. Cuma ve Cumartesi gecesi Çı ra
ğan Oteli lo kantasında yemek yiyenler arzu ederlerse , geceyi iki
k iş i için 60.-S ödeyerek otelde geçirebiliyorlar.

Sarayı ' nın

Nevval Çİ ZGEN

ilk yarısında Osmanlı'nın Mustafa Şekip
adlı bir Hariciye nazırı, yani dışiş leri bakanı var.
ı Şekip Paşa ancak hariciye nazırı olmuş. Onun oğ
lu Arifi Paşa ise sadrazamlığa yani başbakanlığa yükselmiş. Bu
Adam sa pına kadar soylu. Hem Bebek'te, hem Kanlıca'da yalılar , Kemankeş'te konaklar filan ... Kısaca soyluluğun biltiln
gerekleri yerinde ...

bul' luları alıştırmaya çalışıyorlar.

naltıncı yüzyılın
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Yine soylulardan Hasan Rami Paşa var. Karışık bir şey.
Bunlardan iki tane var ama biz birisinden söz ediyoruz. Buna
Hasan Rami değil, Hasan Harami Paşa derlermiş. 11. Abdülhamit bunun için:

Dün

ile yeni bir saray yapması için emir verdi. Agop
Bey, kusursuz bir eser yapabilmek için, ispanya 'ya ve Afrika'nın kuzey ülkelerine özel ressamlar göndererek, oradaki ilnlil binaların
resimlerini çizdirdi. Eski Çırağan Sarayı'nın
tahta binası yıktırılarak, yerine yenisinin taş
tan temelleri kondu . Sarayın paha biçilmez, iş
lemeli kapılarının bir altın değerinde olan her
biri , Vortik Kemhacıyan ' ın elinden çıkmıştı .
Sultan il. Abdülhamit, bu kapılardan birkaç
tanesini, onları çok beğenen dostu Almanya
lmparatoru Kayser Wilhelm Il'ye armağan etti .
Wilhelm bu kapıları Bertin Milzesi'ne yerleş
tirdi . Dün yanın her yanından nadide mermer ,
porfir , sedef gibi maddeler getirtilerek, sarayın yapımı için kullanıldı. Yalnız sahilin yapı
mı için 400.000 Osmanlı lirası harcandı.
Yapımına 1864'de başlanan Çırağan Sarayı,
1860/ 7 1' de bitirildi ve 5 milyon altın harcandı.

- Bende öyle paşalar vardır ki bir gemiyi direği ile uskuruyla yutar da kimse farkına varmaz, dermiş. Kısacası sıkı
soylu ...
Namlı soylularırnızdan sadrazam Ali Paşa ' nın da garip soylulukları

Son kez 1876 yılının Mart'ında buraya gelerek bir silre dinlenen Sultan Abdülaziz, halk
arasında, mevlevihanenin yıktırılarak saray arsasına katılmasının uğursuzluk getireceği gibi dedikodular çıkması ilzerine, · Çırağan'ı terk
ederek Dolmabahçe Sarayı ' na yerleşti.
Saray, 1876-1904 yılları arasında V. Muve ailesinin konutu oldu. 1876'da deli olduğu ileri silrillen V. Murat, bu sarayda tam
28 yıl hapis hayatı yaşadı.
raı

nası

14 Kasım 1909'da sarayın Milli Meclis biolarak kullanılması için gerekli düzenle(Devamı

Ondokuzda)

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

bir giln kerahet vakti rakı sofrasında ölçilyü kaçırmış . Yakın arkadaşı Bebek ' li Saip beye saldırmış.
Yüzilnilze gilller öyle bir saldırı ... Bahçede çılgın bir kaçma kovalama .. Saip Bey kapağı Ali Paşa ' nın , bitişikte oturan oğlu
Ali Bey'in evine atmış:
-

yok

değil.

Aman

Ali Bey

demiş,

soylu namusum tehlikede .

soğukkanlı:

- Bizim peder bazen böyle
idare etmiş.

hoppalıklar

yapar

demiş

ve

Ratip Paşa'nın soyluluğu bir başka tilrden, Dilnya alemi
savana çevirmiş . Gilnahı boynuna öyle diyorlar. Şim
di diyeceksiniz ki bu işler "Hanedan"lar tarafından yönetilince böyle oluyor işte. Neyse Ratip Paşa yaparmış da yöntemine
uygun yaparmış . Memduh Paşa ' da yöntem möntem yok . Aslında çağının ilerisinde sayılır. Onun yöntemini şimdi şimdi kullanmaya başlıyanlar belirdi de şaşıp kalıyoru z. Yöntem de
basit. .. Hiç dinlemiyeceksin. Eline fırsat geçti mi vuracaksın!
işte bu kadar. Onun zamanında bir de Kemani Memduh diye
bir çalgıcı varmış . Öyle ki" kemanı konuşturur derlermiş. Bir
giln mahalleli kahvede oturup dertleşirler ve Kemancı Memduh
da hafiften hafiften peşrev filan çıkarırken Memduh Paşa içeri
girmiş. Hazirilndan biri dayanamamış :
soymuş

Ballida mezkür ıavr-ı kadfuı üzre olup, llikin,
yumuşak olmağla herkes mahzuz olmayup, göricek talibi ajan zaı-ı mühteremler tabbaklara
ıembfh ile, vech-i iiıi Ozre uhıerii idüp pişüreler.
• VIII. yüzyıla ait bir yemek risalesi
ilyilk bir çiftlik. Üç katlı konağın giriş katında geniş bir
salon, oda, mutfak ve banyo yer alır . Ahşap merdivenlerden dönerek ikinci kata çıkılır. Her yer bembeyaz yağ
lı boyadır. Üçüncü kata çıkılınca geniş salonu çevreleyen dört
oda vardır.
Ama ninem en çok ikinci katı severmiş . Bilyük mermer şö
minenin pirinç silslemeleri, at ve kuş heykelcikleri onun ve kardeşlerinin en hoşlandığı oyunlara gebedir . Altı pembe mermerle süslü şöminenin tüm mermerleri oymalıdır; Hafif dairesel
yapısı yumuşaklık verir biltünilne . En ilst başta at ilstünde duran kılıçlı bir adam heykelinin tunçtan yapıldığını şimdi anlatırken fark ediveriyor sanki.
Evin en alt katı mahzendir. Büyük klipler içinde yağ saklanır. Burası zahire ambarıdır. Bazı küpler turşu, tulumlar da peynirler içindir. Bu klipler on teneke su alacak bilyüklilktedir.
Tavanda asılı kavunlar, meyvalar: Olağanilstil bir yerdir burası. ..
Yediyüz koyundan alınan süt o sene peynir yapılacaktır.
Oysa Anadolu'ya göçtilğilnde köylülerin satılmayan sütil
nehre döktilklerini çok görmüş ninem . Onlara peynir yapmayı

B

öğretmiş .

Sütler sağılıp gelince ısıtılır ve peynir mayasıyla mayalanır.
ilstil örtillilr, donuncaya dek beklemede kalır. Bilyük tahta kaşıklarla yoğurt kıvamındaki şey karıştırılır. Sonra ince Patiskadan (Cendere) bohçalar içine o hamur konur. Çengellere asılır.
Suları kazanlara toplanır. Akan bu mavi su biriktirilir ve kazanda ilstüne silt ilave edilerek tekrar kaynatılır. Bu lor olur.
Cendereler aşağıya indirilir, dilğilmleri çözülür. Üstilne özel
taşlar konarak inceltilir. Kalıp kalıp kesilir. Süzillmilş suyun içine bu peynirler yerleştirilerek tenekelere doldurulur. Ağzı lehimlenir. Üç günde bir tenekeler alt ilst edilir.
Orbeyi olan dedem o denli huysuz bir adammış ki ; Sahura
kalkınca taze yemek istermiş. büyük ninem saatlerce önce kalkar, Kömilr ateşinde yemek pişirir , yufka açarmış . Herkesin sahura kalkması ve namaz kılması zorunlulukmuş. Bir giln " Pat"
diye bir ses duymuşlar namazda . Anneanem ayakta uyuyup yere dilşmüş!
Bu Rumeli yemeklerinden bazılarını tarifleyelim bakalım :
Çağlabademli Et
Kuzu eti zamanı pişirilir. Çağlabademle birlikte haşlanır . Pişince yumurtanın sarısıyla yoğurt karıştırılarak kestirme yapılır.
Üstüne bol dereotu, nane konur. Bu yemeği kestaneli de yaparlarmış.

Taze

Soğanlı

Et

Kuzu eti zamanı pişirilir. Doğranan taze soğan tereyağla öldilrillilr. Elle birlikte bol dereotu atılır ve karıştırılır. Az suyla
pişirilen yemek ateşten alınınca bol karabiber ve yumurta , yoğurtla karıştırılarak masaya alınır .
Papaz Yahnisi

-

Çal Memduh Çal, diye

sayhalanmış .

Tabii adamcağm çal yaka götürmüşlerdir. Soyluluk böyle
gerektirir elbette.

Dana veya kuzu parça et salçayla karıştırılır . Üzerine ayık
edilir, su katılıp pişi
hamurla kapatılır .

lanmış bol sarımsak, tereyağ ve sirke ilave
Yağa düşmeden tencerenin kenarları

rilir.

Haşim Paşa'yı

BALYAN

- Sen

şaşırmışsın.

Onlar soylu . Sen

soyluların

ne

yaptık 

Kıymanın içine sarmısak , kimyon, karabiber, tuz ve bir fincan sirke konur. Güzelce yoğrulur. Uzun uzun şekillendirilen köf·
tel er yağ katılmış salçalı suya atılır. Pişince altı kapatılır.

Topalak

Çorbası

Evde makarna kestikleri gün artan hamurlardan kilçilk bir
yufka açar onu kare kare parçalara ayırırlar, un dolu bir tabakta leblebi tanesi gibi olan yuvarlak köfteleri una bularlardı. Ocağın
ilstilndeki tencerede tereyağı ve su kaynayınca köfteleri, hamur
parçalarını içine atarlar, pişme işlemi tamamlanınca il zerine nane serper, içine de yoğurt katarlardı . Tereyağda kızdırılmış kır
mızı biber içine dökillilrken çıkardığı ses ve kokudan durtılmaz
dı diye anlatır ninem ve arıneannem .. .
Borani

Ispanaklar yıkanır . Haşlanır . Bir tencerede tereyağla un kavrulur . Haşlanmı ş ıspanak atılarak iyice ezilir. Biraz su eklenerek
karıştırılır . Pişme tamamlanınca sarımsaklı yoğurtla karıştırılır .

Üzerine tereyağda kızdırılmış kırmızı biber dökillilr.
Rumeli Pidesi
Mayalı hamur ~zunlamasına açılarak, arasına peynir , kıy
ma veya tavuk eti konur. Üstilne iki yumurtayla karıştırılmış yoğurt dökülür . Erimiş tereyağı gezdirilip fırına verilir. Buna şiştova
veya ziştov denirmiş .
Diğer

Bir

Pide

Çeşidi

Hamur yoğrulur. Yufka açılır . Çok ince olmalıdır. Hamurun iki kenarı kallarur, arasına peynir konur . Bir daha katlanarak arada kalmış oklava hamur büzülerek çıkartılır. Muska
biçimdeki katlamada her kata tereyağ konur. iki yumurtayla karıştırılmış yoğurt çırpılıp ilstilne dökülilr. Erimiş tereyağ gezdirilip fırına verilir.
Et

Tathsı

Rumeli'nin en ilginç tatlısıdır bence. Dünyanın en l=tli ve
wr işlerinden. Kurban bayramı tatlısıdır daha çok. Bir kuzu boynu haşlanır. Haşlanmış eller tel tel tiftilir. isteğe göre koyulukta
ve tatta yapılan şurubun içine atılır . Kuru erik , vişne, kayısı ile birlilcte kaynatılır . Piştikten sonra indirmeden önce fıstık , kavrulmuş
badem, biraz gülsuyu eklenir ve söndilrülilr. Tencere kapağı kapatılmaz. içindekiler yumuşamasın diye, soğumaya bırakılır .
Kaygana

10-15 tane yıırnurtayı köpilrilnceye kadar çırpıp içine irmik
ve fırına silrersiniz. Fırından çıkınca ilstilne şurup dökeceksiniz ...
Tatlısı

10-15 yıırnurta lor içine kınlır, biraz un biraz irmikle iyice karıştırılır . Tavada kaşık kaşık kızartılır . Kızaranlar ılık şurubun içine bırakılır . Servisten önce şuruptan çıkarılır ve üstilne çiğ kaymak
silrülilr.
Anneannem Giritli olan dedemle evlenince ellisekiz kilodan
kırk kiloya dilşmilş. Rumeli'de sadece araba tekerleklerini yağlar
ken kullandıkları zeytinyağ ve zeytinyağlı yemekler onu iğne ipliğe çevirmiş. Dedem bakmış gelin gidecek, bilyük nineme (arınesine)
yemek yapmayı yasaklamış. Daha sonra arıneannem de Girit yemekleri yapar ve yer olmuş.
lstifno, turp otu filizi, radilca, arapsaçı, çiporta, ·şevketi bostan gibi otlardan yapılan salata ve yemekler çok sevilir.

Hep erkek soylulardan söz ettik . Oysa Osmanlı'nın cinsi
latiften de esaslı soyluları vard,r. Osmanlı sa rayından etnik açı
dan nasıl soylu çıkar, o konuyu tartı ş mayalım . O başka bir şey.
Benim bildiğim kadar Osmanlı'da kadınların toplum içine çık 
ması ilçüncü mildilr hangisi ise o Mustafa ile başlar. Onun kız
larıyla demek istiyorum. Günahı söyliyenlerin boynuna sözgelişi
"Hatice Sultan epi çapkındı" derler . Kadın hakları açısından
ne diyebiliriz? Hiç . Öyleyse onu rahat bırakalım . Çilnki zincir
halkaları gibi peşpeşe Bebek kı yılarında soyluluğun tadını çı 
karan başka sultanlarımı z var. Mesela Beyhan Sultan . Akıntı
Burnu ' ndan Bebek'e doğru giderken, orada Boğaz'ın en tatlı
yerlerinden birinde kardeşi olan padişah ona bir gilzel saray yaptırmış. Orada soylu soylu yaşamı ş Beyhan Sultan. Sonra rahmetli
olmuş. Yerini Seniye Sultan almı ş. O da soylu tabiii. Sonra o
da rahmetli ... Bu kez saraya Zekiye Sultan oturmuş ... Yıllar
geçiyor elbette . Soylular da geçiyor . Bu kez onun kır kardeşi Ulviye Sultan yaşamaya başlamış soylu hayatını bu sarayda ... Sı 
ras ı gelince o da vefat. .. Ama artık bu bir gelenek. Bu sarayda
yalnız kadın soylular oturacak . Onun yerine 11. Abdülhamit' in hangi soylu cariyeden, kadınefendi'den olduğunu benim bilmediğim Feride Sultan gelip yerleşmiş . Boğazın serin sularına ,
tatlı havasına karşı. Cumhuriyet Kurulduktan sonra bu saray
Boğaziçi liselerine verildi. biz de o okuldan çıktık . Aklımı kurcalayan bir soru var : Bu yüz odalık koca sarayda Feride Sultan
acaba ne yapardı? Soyluluk yapardı elbette ama yine de ben
soruma soyut yanıtlar arıyorum . Bir de eşime sorayım dedim :
larını nasıl anlıyacaksın? !..

Sucukaki

Lor

şim Paşa canım .

İstanbu l Eminönü Kazası Mahmutpaşa Malıal/e.ıi gayrimenkul lıariıcısı , Topograf J. Pervilic, Temmuz 1940

Tavası

Kuzu kol biltiln olarak haşlanır. Yumurta ve yoğurt çırpı 
lıp ete gilzelce yedirilir . Fırına verilen et çıkınca ilstilne nane serpilir. Servise hazırdır.

karıştım

da unutmayalım . O da soylu . Şu HaHani "Mektepler olmasaydı maarifi ne gilzel
idare ederdim" diyen soylu paşa .
Ha

Elbasan

En ilginci Salyangoz

Karamanlı aşçıdan katkı

TABBAK

Yemeğidir.

ilk yağmurlardan sonra milhrü açılmamış salyangozlar toplanır . Sepetteki salyangozların ilstilne bolca kepek ekilir. Üstilne
tahta ve taş koyarak sabitlenir.
Sabahleyin sepetin ilstilne bir avuç iki tuz serpilir ve devamlı
sallanarak tulumba altında bir güzel yıkanır salyangozlar.
Sonra kaynamış suya atılan salyangozlar bıcır bıcır ses çıka
rırlar. Bir tencerede zeytinyağı içine ince doğranmış soğan pembeleşinceye dek kavrulur . Ufak ufak doğranmış domates ve maydanoz
eklenir. Salyangozlar eklenerek karıştırılır. Mis gibi bir koku yayılır etrafa . Dedem yorgan iğnesiyle yerdi salyangozları .
Midyeli Pilav
Temizlenmiş , kabuklu midyeler bir kenara konur . Tencerede
zeytinyağı ile soğan kavrulur, taze biber ve domates, dereotu, ince kıyılmış olarak eklenir . Midyeler ve pirinç en son atılır ve pilav
gibi demlenir. Yanına mutlaka cacık ister.
Eski Rumeli ve Girit yemeklerinden bir avuç tarifle belki illkemizin sahip çıkılmayan , unutulan zenginliğine bir katkı da bulunmayı umuyorum . Killıilrilrnüziln önemli bir parçası olan
göçmenler, gelenekleri, yemekleri ve sosyal yaşamlarıyla anadolu 'ya renk kattılar . Bu renkleri korumak hem hakkımız, hem de
görevimizdir.
• Tilrk Yemekleri Haz. Yrd . Doç. Dr. M . Nejat

Sefercioğlu
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Dersaadet' den kadın manzaraları
Derleyen:
Selahattin A YYILDIZ

llah her türlü bela ve afetten korusun. İstan?~l, Osm~n_Jı _ülkesinin
yüzü suyudur. Ulema, sulaha , üdeba beldesıdır. Ahalısının tabaka
tabaka tesbit edilmiş kıyafetleri vardır. Hal böyle ike n bazı yaramaz
avretler, halkı baştan çıkarmak kasdile sokaklarda süslü süslü gezmeye, libaslarında türlü türlü bid'atler göstermeye, kefere avretlerini
taklid ederek serpuşlarında acaip şekiller yapmaya başlamış lar; ismet adabını tamamen kaldıracak mertebede kıyafetler uydurmaları, evvelce menedilmiş iken
namus perdesini tekrar kaldırmaktan korkmamaları, türlü türlü kötü kı yafe tler
le dolaşmaları, birbirini görerek ismet ehli hatunları da baştan çıkarmak mertebelerine varmıştır.''
Eski İstanbul'da yaşayan Osmanlı kadınlarını giyim kuşamlannın belirlenmesini öngören bu ferman, Lale devrinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadaretinde 1725 yılında çıkartılmıştır. O İstanbul şehri ki Osmanlı'nın yüzünün
suyudur. Sakın ola bugünün şehir suyu ile karıştırılmaya. Ve dahi ol zamanın
Osmanlı hatunları birtakım dış mihrakların etkisiyle başlarına acaip şekiller vermeye başlamışlardır. İşte; görülen lüzum üzerine yukarıdaki ferman yazılmış,
bu vahim gidişe dur denilmiştir. Fermanın devamında bakalım neler denilmektedir:

'A

"Hükümete birkaç ihbar oldu. Kadınların arabalarla uzak mesirelere gitmesi ve arabacıların da kadınları alıp oralara götürmeleri yasak edildi. Aşağı
daki satırlar I 752 tarihli bir fermandan alınmıştır :
(Nisvan taifesinden bazıları tenezzüh ve teferrüç bahanesiyle Üsküdar'dan
Kısıklı, Bulgurlu, Çamlıca ve Merdivenköyü'ne, bazıları dahi Boğaz'dan Tokad,
Akbaba, Dereseki ve Yuşa'ya arabalarla gidip ve edeb ve hayayı atıp envaı şena
ati irtikap ettikleri ihbar olundu . Bundan böyle kadınların arabalarla bu uzak
mesirelere gitmeleri yasak edilmiştir. Gidenlerle, onları yasağa rağmen arabası 
na alıp götürecek arabacılar, yakalandıkları gibi İstanbul'dan taşraya sürü leceklerdir.)
Mesela bu kadarla kalsa iyi, dahası da var. Bunların bir kısmı deniz ulaşı
mına , bir diğer kısmı da kaymakçı dükkanlarında kadınların hareketlerine sınır

lama getiren yasaklar. İşte, aynı kitabın birbaşka bölümünden Koçu'nun görüşü
ve yorumu: "Eski kaç göç devrinin kadın hayatı garabetlerle dolu hoşça bir sohbet mevzuudur. Mesela İstanbul'da Fatih ' ten ikinci Abdülhamid devri sonları
na, meşrutiyete kadar kadınlar tek veya iki üç çifte kayıklara erkeklerle beraber
binemezlerdi.

"Irz ehli ve ismet sahibi kadınlar ko-

Yasağı n konulmasına sebep bazı hafif meşrep nazenin taze kadınların kayık
larda,
kırıkları
olan erkeklerle
bulu şmalarına mani olmaktı. Bazı kayık 
çılar, bu oynaş malara göz yumma karşılığı devletçe tespit edilen narhtan kat
kat üstün para kopardıkları için yasağa
rağmen kayıklarına erkekle beraber kadın alırlar, görü lüp de niçin aldığı so rulunca, "Erimdir! dedi a ldım " derlerdi.
Bu gibi uygunsuzlukların önüne geçilmesi için de kayıkçılar kahyasına, bostancıbaşıya sık sık şi dd etli emirler verilirdi.
Taze kadınların, Hali ç ve Boğaziçi iskelesine· dolmuşa işleyen kayıklara bile erkekle binmesi yasaktı. Bu yasaktan
yalnız ihtiyar kadınlar, o da dolmuşa iş
leyen kayıtlar olmak şartı ile istisna edil-

calarını kendilerine bu yeni çıkma elbi-

seler tedarikine zorlamakta imiş_ Kudreti
yetmiyenler veya yetip de karılarının bu
nev-zuhur kıyafetlere bürünmelerine rı
zası olmayanlar karılarından ayrılma derecelerine varmışlar. Bu garip kıyafetler
yasaktır. Kadınlar bundan böyle büyük
yakalı feracelerle sokağa çıkmayacaklar
dır. Başlarına üç değirmiden büyük yemeni sarmıyacaklardır.
Kadınlar sokaklarda veya mesirelerde yeni çıkma büyük yakalı feracelerle
görülürlerse, feracelerinin yakalan o anda alenen kesilecektir. Uslanı;nayıp ısrar
edenler olursa, ikinci ve üçüncü seferinde yakalanıp İstanbul'dan taşraya sürgün
edileceklerdir. Bu husus, mahalle imamları vasıtasıyla bütün İstanbul kadınları
na tebliğ olunsun. Yaramaz avretlere
uymak yüzünden sokakta elbiseleri yır
tılarak perdei ismetleri lekeleneceği ırz
ehli hatunlara anlatılsın.

mişti.''

Reşat

Ekrem Koçu bu konuda kagönderilen bir fermandan bahsetmektedir. Söz konusu ferman
1580 tarihini taşımaktadır.
yıkçılar kahyasına

Bunları diken terzilere ve şeritcilere
de tenbih olunsun. Bu yasağın tatbikine
Yeniçeri ağası memur edilmişlerdir. Asla göz yumulmasın, merhamet edilip himaye yolu tutulmasın. Yasak gereği gibi
tatbik olunsun ... "

"Bundan evve l de tenbih edilmişti.
Taze avretlerin levend taifesiyle kayığa
girip gezmelerine mani o l ve bu hususu
bütün kayıkçılara tekrar tekrar tenbih
et!"
Anlaşıldığı

üzere daha önce getirilen yasaklar hafifmeşrep kadınlarca hafife alınmış olup konu buyruk gücündeki
fermanlarca belli zamanlarda sık ıl anmış.
İyi ama neden bu şekilde bir baskı getirilip, taze avret kısmı kayıklardan yo ll ara, yollardan kaymakçı dükkanlarına
kadar hal ve hareketlerinde kontrol altı
na alınmış o devirlerde? Bu sorum uzun
yanıtı da istim gibi arkadan gelmekte, üstelik gayet açık bir şekilde verilmektedir.

Reşat

Ekrem Koçu'nun "Tarihimizde Garip Yakalar" adlı eserinden alınan
ferman aynen böyle. Ancak akla ister istemez bunun nasıl uygulandığı takılıyor.
Koçu'nun buna ilişkin görüşüne değine
lim: "Kadın taifesiyle uğraşmak kolay
mıdır? Türlü işve ve cilve ile sokağa fır
lamış bir İstanbul aşiftesinin fettan bakı ş ları karşısında hangi Yeniçeri veya
Bostancı neferi ve zabitinin eli o süslü feracenin gayet büyük bir kelebek kanadı
nı andıran yakasını kesebilir?"

TURGUD BEZMEN ARŞİVİNDEN

Herhalde kesememiş olsa gerek ki, aradan geçen yıllardan sonra 1791 de,
Üçüncü Selim devrinde bir yasaklama fermanı tanzim edilmiş. Birer nüshaları
da İstanbul, Eyüp, Galata, Üsküdar kadılarıyla Yeniçeri Ağasına ve terzibaşına
gönderilmiş. Bakalım neler denmekte kadınların giyinmelerine ilişkin:
Kadın taifesinin sokaklarda ve pazarlarda iştiha çekici tavırlarla dolaşmala
rı ötedenberi yasaktır. İngiliz şalisi denilen çuha gayet ince olduğundan, o çuhadan ferace giyen kadınların ferace altındaki esvapları dışarıdan görünüyor.
Kadınların İngiliz şiliisinden ferace kestirmeleri evvelce şiddetle menedilmişti. Kadınlar Engürü şalisinden ferace kestirmeye başladılar. Fakat bu kumaş da ince
ve kadınlar adeta sokağa feracesiz çıkmış gibi olduğundan o da yasak edilmişti.
Aralıkta bazı hayasızların yine Engürü şalisinden ferace kestirdikleri ve giydiklerini işittik ve gördük . Yasağımızın dikkat ve şiddetle tatbikini ve terzilerin Engürü şalisinden ferace kesip dikmemelerini tekrar emrediyorum. Bu yasağımızı
dinlemeyen terzi tutulup, aman verilmeyip dükkanının kapısına asılacaktır. .. "
Kadınlara,

fermana aykırı kıyafet dikmekten kaç terzinin dükkanının kapı
sında can verip vermediği meçhul. Ancak bilinen bir nokta varki o da o sıralarda
İstanbul civarındaki uzakça mesirelerin hafif meşrep kadınların aşıklarıyla buluş
tukları yerler olmalarıydı. Buralarda biraz riski olmasına karşın dile düşmeden can
ohbeti edilirdi. Konuya ilişkin bilgiyi tarihçi Reşat Ekrem Koçu'dan alalım :

"Eyüp'ün kaymağı ve kaymakçı
dükkanları İstanbul'un şöhretlerindendi.

Onaltıncı asırda, herhalde türbe ziyareti bahanesiyle Eyüp'e gelen bazı hafifmeşrep
kadınların kaymakçı dükkanlarına girip evvelce anlaştıkları erkeklerle bu dükkanlarda buluşdukları görüldü ve Eyüp Kadısı tarafından hükumete ş ik ayet edildi.
Bunun üzerine Eyüp Kadısı'na 1573 tarihli bir yasak fermanı gönderi ldi ki Kadı
Efendi'ye yazılmış bu fermanda:
"Kaymakçı dükkanlarına bazı nise taifesi kaymak yemek bahanesiyle girip

oturup namahremlerle cemolup hilafı şe r işleri vardır diye mü s lümanların haber
verdiklerini bildirmişsin. Bu babda ihmal caiz d eği ldir. Kadınl ar kaymakçı dükkanlarına gitmeyecek lerdir. Gelen kadınların dükkana alınmamasını dükkan sahiplerine şiddetle tenbih et. Tenbihini dinlemeyen, dükkanına kadın mü şteri a lan
dükkan sahibi ni muhkem cezaya çarptı r! " deniliyordu. Bu yasağ ın ne kadar devam ettiği bilinmiyor. Ancak hafifmeşrep kadınlarla ilgili olarak çı kartılan kısıt
lamalardan namuslu kadınlar da, yani bütün kadınlar nasi bini alıyordu. Yasaklar,
kadınlar için hayatı çekilmrz hale getiriyor, onları toplum dışı bırakıyordu . Akla
şöyl e bir soru gelebilir. O dönem ilaca derman bir feminist olsun yok muydu? Ama ,
tarihi belgelerden edindiği miz izlenimlere göre feminizme de, ağız biberleme eylemlerine de rastlanamamaktadır. Şaka bir yana , gü nümüz kadınının cumhuriyete de, rejimin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de o denli ş ükran borcu var ki..
Geriye baktığımızda tarih bunun örnekleriyle dolu . İ ster uzak, ister yakın olsun ... _

.'
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Barselona'sı

(12 . , ,. . . dmım)
daha Once ıeçllınemiı açıtlıkı.r geçilmektedir. Çelikle birlikte kullaıuJıın çam, ıeniı dıı
yOı.eyleri &rtıneye yararken, t,cn,narme de çeli.iin çekıneye dayanan nittlili ile t!l'1D ~aıaıat cİaY.-..n nİtelljini bir arııya getlııııettedir. Ancak ınhnar~ bu'ıconulatdaltı bilgileri çok kısir oldulu için.işleri mühendislere bırakmış tfURU11daydılar. Zaten daha 1~ yıl- lannda giderek uzınaıılaşmanm sonucu olarak, mimarlık ile m~~endishlt ayn ~timler
ktircn, ayrı kişilerin iıleri haline gelmiıtir. Mimarlar mcslc~ ya daha yaşlı-ıaılllll!la:
ı'rbürolarında çalışaru ya da mimarhk oltiıllannda öifflıiYorlar, sonra da onyedincı
- ytızyıhn "kamu. görevlisi" mimarının yaptılt gibi, kendi uysuiamalarına başlıyorlardı.
Devletten çok 07.111 kişilerin işlerini yapmayı ıid&ek Yelleyen mimar!ann t~sine, m11heı!·
disler üniversitelerin özel fakültelerinde veya Franıa'da ve Orta • A'lrupa da olduAu 81·
bi, özel teknik üniversitelerde yetişmekteydiler.
İşte bütün bunlardan çok uzak bir ortamda, sanayi d e ~ d~ doruAu?a
mak, henüz belli başlı adımlarını bile atmamıı olan İpanya da. Gaudi _yi tttmıııelişmele~
yakından izlemiş bir kişi olarak görüyoruz. Katalanya, 19. yüzyıl~ sonunda ıcrçek bır
rOncsansa tanık olurken, evladı Gaudi de devrimin etkilerini alsılamayı sürdttrmekt~, dönemin belli başlı sanat akımlannı izlemektedir, Gotik anllO'JŞ yenilenmek~. Rusldn'ın yazıları W-agncr'in müziği, Empresyonizmin güçlü yapıtları birbirlerini tamamlayarak, art
nouv~u'nun doğuşunu hazırlamaktadir. Ancak qaudi diğe~ Olkel;er~eki m~sle~daşlBr!
gibi "makinenin tılsımına, büyüsüne" kapılacağına, endüstn devrı.mıne kes!n bır tepki
olarak doğaya dönmeyi yeğleyecektir. Parlamakta olan art nouveau onu tarıhsel ~utkulannd~ özgürleştirecek, duyduAu tepkilerden de güç alarak, doğaya, doğanın belli başlı
ögelerine, bitki dokusuna, hayvanlara ... yöneltecektir. Sanat t~~çilerine bak~~ ?lursak, daha çok genç yaşlarda sanat tarihinde yer almış ne ~a_dar bıçım varsa, hepsını mce:
!emiş, öğrenmiş ve hazmetmiştir. Ama 1900 yılı geldiğin<Je bunların tümünü, yanı
bildiklerinin hepsini unutmayı inanılmaz bir biçimde başarmış durum<laydı. Artık Gaudi"ye şöre süsleme, bir -~pının son kertedeki anlatımı olarak, mimarinin. aynlm~ 'bir
parçasıdır. Bu yaklaşımı, onu, devrinin çok önemli dijer yaklaşımlarını gelişuren Şıka;tıo
okulu temsilcilerinden, "süsleme bir cinayettir" diye:n Adolf Loos'tan ve daha nicelen~den ayn düşürecektir. Gaudi'ye göre, bir yapı sadece işlevsel konumu tarafından belirlenmez, yapının tamanu, en gizli köşelerine kadar plastik bir değere sahip olmak zorundadır.
Mimar Neo-klasisizmi, binalar tekdüzeleştiren, onlan kişiliklerinden arındıran bir akım
olarak görür ve 19. yüzyıl sonunda belirginleşmeye başlayan kitle toplumu içinde anonimleşen bireye kimlik kazandıran bir mekan anlayışına yönelir. Ona g~re, "yaşanabilir
mekan, yalnızca şiirsel olandır". Çünk~ a~cak böyle bir mekan d~lenn dışa ~ru~a~ı
olanağını sağlar. Aslında kıtada ilk yem stil olan art nouveau da - kı gcr_çekten bır stıldır
- doğrudan doğruya yeni olma özlemine dayandığına göıe, bu yepyenı mekan anlayışı
ile tam asılamıyla çakışabilmektedir. Gaudi'nin stili, İspanyol geç Gotik'inin ve İspanyol
Baroku'nun coşkunluk ve fantezisiyle ve hatta görünüşte gene Akdeniz yerel mimarisiyle
belirli bazı ilişkileri olmasına rağmen, tamamiyle Ozgün ve yepyeni bir stildir. Gaudi'yi
de kapsadığını kabul ettiğimiz art nouveau 'da derinden derine işleyen bir yan da vardır;
bazı tarihçilerin dedikleri ya da. art nouveau 'yu yıkanların iddia ettikleri gibi, sadece dekoratif (ya da bozuşmuş) bir stil değildir. Etkileri hele Gaudi gibi sürüp giden yapılara
her zaman yakınlık duymuş birisine ulaştığı zaman, Ozellikle derinlik kazanmakta ve büyümektedir. Gaudi'nin birçok yapısında, biçimler şeker küpleri ya da ternµt karıncaları
nın yuvalan gibi çoğalmakta, kolonlar çekül dışı yerleştirilmekte, çatıl3:r dalgalar ya da
yılanlar gibi eğilip bükülmekte, yüzeyler çini kaplamalarla ya da kalın bır harçla bağlan
mış tabak-çanak kınklanndan yapılmış mozaiklerle doldurulmaktadır. Buna bir kOtü beğeni, bir zevksizlik Omeği de denebilir, özgünlük doludur ve gözünü budakt~ esirgemeyen
bir cesaretle ele alınmıştır .
YAPITI
Yine sanat tarihçilerine gOre, Gaudi'nin mimari yaşamını dörde bölerek incelemek mümkündür. Birincisi 1878-1882 yılları arasıdır ve üniversiteden mezun olmasıyla başlar, Vicens evi'nin yaı,ımına başlayana kadar sürer. İkinci donem 1883 - 1900 yılları arasında
kalan dekoratif ağırlıklı yapılar dönemidir. Bu yıllarda Vicens evi, Güell pavyonları, Güell sarayı, Sagrada Famifia kilisesi, Episkolap sarayı, Botines evi, Belleguard ile Calvet
evi yaratılır.
1900 - 1917 yıllan arasındaki üçüncü dönemde kendine özgü stilini artık açıkça algı
layabildiğimiz Güell parkını, Battlo evini, Mila evini, Sagrada Familia okulunu ve Güell
kolonisindeki kiliseyi inşa eder. DOrdüncıı ve son donem ise 1918 - 1926 yılları arasını
kapsayan ve kendini tümüyle Sagrada Familia kilisesinin tamamlanmasına adadığı dö-

WBf:

neıııdir.

Göreceli olarak gönüllü bir havayı yansıtan Vicens evi (1878 - 1880) geçmişe bir dönüşü, doğu özlemini ve Venedik sanatına bağlı bir zevkin izlerini taşımakta, kısacası Arap
Hristiyan tarzının bir örneği olmaya yaklaşmaktadır. Ama Vicens evi'ni dev bir eser izleyecektir. 1898 ile 1914 yıllan arasında oluşturduAu Güell pavyonları ya da kolonisi. .. Üzerinde rüzgar gillü bulunan kocaman bir kuleyle belirginleşen bu topluluğun iç mekanlarında
Gotik eğilimler göze çarpar. Çok dtğişik iki tarz olan Arap ve Gotik mimari öyJesine bir
uyum içerisinde kullanılmıştır ki, bir ara.ya gelebilme "güçlüğü" burada keyifli bir ritme
dönüşmektedir . Güell parkı Gaudi'nin doğaya yaklaşımının ' en açık biçimde dışa vurulduğu yapıt olacaktır. Gaudi'ye göre doğada düz çizgi yoktur. Öyleyse bu park da düz
çizgilerden arım,caktır. Çünkü Güell ı,arkı örgütlü, ama özgür bir mekan yaratmaya yöneliktir; Mimar da burada yeni bir ilişkiler biltıinü oluşturmak istemektedir. Bu nedenle
programda yer alan altmış tane villayı, bunları çevreleyen fiziksel dokuya tam bir uyum
sağlayacak biçimde tasarlar.
SAGRADA FAMİLİA
.
Gaudi'nin ününü İspanya sınırları dışına taşıran, mimarlıkta uluslararası boyutlarda bir şaşkınlık yaratan Sagrada Familia kilisesi, 1884 - 1926 yılları arasındaki çalışması
nın ürünüdür. Bu yapıt belki de yüzyılımız mimarlığının kurallara, kalıplara en büyük
saldırısı, en büyük meydan okuyuşudur. Burada Gaudi, ki~ dönemler'den beri geçerliliğini koruyan, mimarinin temel kurallarından birini, "duvarlar ve sütunlar taşır, damlar
kuleler, bacalar, kubbeler taşınır" kuralını yok saydı. Oldum olası dörtgenJerden nefret
eden sanatçı, düşllncesini gerçekleştirebilmek için o güne dek d,ik inen yüzeyleri parçAJIIJlmış seramikle kapladı, kıvıröı, yuvarladı, büktü, girintiler, çıkıntılar oluşturdu, tavanları
duvarların bir devamı haline getirdi. Bu binanın yapımı sırasında gözünün Onünde bulundurduğu modelin, kabuklu deniz canlılarının imgeleri oldupna in~amak olanaksızdır. Amacı, o güne kadar yapılmış olanların benzerini yapmamak, mimarlığı
tekdüzelikten, dejişmezliktcn kurtarµıaktı. Nitekim, yalnız biçimleri değiştirmekle kalmayıp, bunlara bunlara plastik bir zenginlik sağlamak için form hareketlerine renk hareketlerini katması da !!unu göstermektedir. Sagrada Familia ya da diğer yapıtları
incelediğimiı.de, hemen hiç bir duvarın dik inmediğini, hiç bir yüzeyin iki boyutlu olmadı&ını, hiç bir damın dUz ya da yatay olmadığını, hiç bir kolonun dik yükselmediğini,
hlç bir yapıtın tek renkli olmadığını, bütün iç ve dış mekanların birbirlerine kesintisiz gcçiştiğini gOıilrüZ. Onun bir özellili de her türlü çelişkiyi hfç bir tedirginlik duymadan birarada kullanma cesaretini göstermiş olmasıdır. Sonsuz plastik olanak sağladığı için, taşı
diğer malzemelere yeğlediğini de buna eklemek ıcrek ...

bulunmadı&ını

"dl

tasalı

kafalı

\ : ~ a E ! çizsinin
söyler Qaudi ...
çizgi,
ve dar
diye de ekler.
Bu nedenle 190.S • 1910 yılları arasında yaptı&ı Mila evi, ü dalplara benuyen kıv
rıntılarla bm!lımiştir. ön cepheden taşan demir süslemelere de ayni hareketi verir, öylesine verir ki, bütün bu yapılann ardında, 20. yOzyılİn kannaşık dlinyasına ait yeni bir tür
algılama biçiminin ışıklarıru yansıtan, ressamlığı, mimarhlı, kcntçillli, oyınacıh&ı, demirciliji, yontuculutu birbiriqe karan mistik bir sanatçı kimlilini açıkça ,ıormek mümkün
olur. Mila evi, planı ve cephesiyle denizin oydutu bir kayalık gibidir örnelin, taştan keinsanların icadıdır"

KAYMAK
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silmiş cep!ıesini ~ wra ifıtıclrınıı, ora)'ab\ır~4eı,atemı ia;ıılıli~~
ran mewl,f asılmq. kayanın daha )'QJD\lf8k oklulıı ~ *"nıiıettiıi
~ pencereler oyulmuştur. Y-.,uun ttıqıtl Vıaı Gaah'ım $>11~.t
gibi

dönmektedir. Dola ritminin ortaya k~ı işine 1ıııamıı taın olarat ~
ııllr
açıkça bellidir. Oaudi'nin bu "denizin blçimleıı.dirdili flkropolis"iQin damım~~
cinler kalabalıJuıın tekin olmayışı da bundan ilıri aelmektedit. Bııtıllı,t ikonlar da pı
diyanlar aibi derilılerde bir yerlerden mil-ferleriyle gelmekte, kırık mırdiveıılerin oruı.ıı·
da burasında yerlerini almaktadırlar.
.
Gaudi'nin mimarhğının neden, bir bakıma gerçekOstOcfl yontu ve resmın, örnelin
' bir başka Katalanyalı olan Picasso'nun OncOsü ve ekspresyonist mimarlığın d ~ ,
inaırdıncı bir Omeli olduıunu bu yapı yeterli ölçUde açıklamaktadır.
Yaşamı boyunca k\ıral tanımayan, Gaudi, yine hiç beklenmedik bir biçimde ölüverdi: Alabildiğine alır ilerleyen bir tramvay ona doğru gelirken üstelik güpegündüz, caddeden kaldırıma çıkmayı dOşünemedi •.• 1926 Haziran'da, -kazadan üç g1ln soııra öldQğünd~

ti

yetmişdört yaşındaydı.

Ölümünden yıllar sonra dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından bir başkası,
Le Corbusier, onun için şöyle 4iyecekti:
" ... Barselona'da gördüklerim, olağanüstü gücü, inancı ve yeteneği olan ve kavganın
tam ortasında yaşayan bir adamın işiydi. Barselona'da gördüklerim, bir adamın, ustaca
çizdiği resimleri taştan oyınasıydı. Bence Gaudi, 1900'lerin tek yapı ustasıdır. O büyük
bir sanatçıydı. Yalnız insanoğlunun kalbinin derinliklerine seslenmesini bilenler kalıcı olmayı başarabilirler . Bunlar, yaşamları boyunca yanlış anlaşılırlar, kurallara karşı gelmekle, günün gereklerine uymamakla suçlanırlar. Dünyanın kötü niyetlilerle dolu olduAu ~ıı
anda, mimarlığın ışık saçan niteliğini ve zaferini görüyoruz. Bu zafe~ Y:LP~, eko~~~
ve tekniktir. Bu zafer, sonsuz bir iç birikimden doğmaktadır. Böylesı bır mımarlık kişıli
lin bir ürünü, kişiliğin dışa vurulmasıdır ... "

GAUDİ'NİN BARSELONA'DAKİ

YAPITLARI
Ciudadela Parfc (1876-1882) • Plaza Real'da sokak lambalan (1878-1879) • Vicens Evi
(1883-1887) • Güell Evleri (1889-1892) • Teresiaiı Koleji (1890-1899) • Güelli Sarayı
.{1886-1891) • Sagrada Familia Kilisesi (1884-1926) • Figueras Evi (Bellesguard) •
(1990-1902) • Calvet Evi (1898-1904) • Battio Evi (1904-1906) • Güelli Parkı (1900-1914)
• Mila Evi (1900-1912) • Güelli Kolonisi (1898-1915)
Kaynak: ÇAÔDAŞ ŞEHiR DERGiSi, SAYI 1, MART 1987,

Çıragan Sarayı ....

(16. sayfadan denm)
meler yapıldı, aynca Yıldız Sarayı'nın en deierli eşyalarıyla II. Abdülhamid'in Rembrandt, Ayvazov~ki gibi ressamların eserlerinden oluşan tablo koleksiyonu buraya getirildi.
Ancak, 90k parlak bir biçimde ikinci toplantı devresine giren Milli Meclis, daha sqnrak:i toplantılarına burada devam edemedi. 20 Ocak 19'10 günü, Milli Meclis salonunun üst bölümünde ve mu- hasebe dairesinin Ustilne balcan bahçeye nazır çatı katındaki kalorifer bacasından çıkan bir yangında,
saray 5 saat içinde kül oldu.
Bu sırada Mesudiye Zırhlısı Romörkör Kumpanyası'nın itfaiye ekipleri ve Amerikan, rus sefareıine ait yallar yangını haber alır almaz sarayın önüne geldilerse de, şiddetli esen lodosun da kO_rü~' !edili alevler karşısında çaresiz kaldılar. Yangında paha biçilmez antika eşyalar, II . Abdülhamıd'ın
tablo koleksiyonu, V. Murat'ın özel kütüphanesi ve gizli .belgeler, ilk Milli Meclis tutanakları ku~rılamayarak yandı. Bu büyük yangından yalnızca bazı ufak tefek eşyalar ve gümü~ takımların bır
kısmı kurtarılabildi.

• Yalıdaki cilenceler, gece boyunca yanan çıralarla yapıldıj!ı için, halk tarafında "Çırağan cilencclcri"
olarak adlandırılmıştı .
Kaynak : Pars Tuğlacı'run "Osmanlı MimarlıiJnda BatıWaşma dönemi ve Balyan ailesi" adlı kitabı .
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Türkiye'.de· yahudiliği'n
t

/

kaçıiıcı. ,yılı?
1

Dr. Üstün ÇELİKLER

ngizisyonun İspanyadan göç etmek zorunda bıraktığı Yahudilerin, Osmanlı
ülkesine yerleşmelerinin SOO. yıldönü
mü "Hoşgörünün SOO. yılı" adıyla kutlanmaya başlandı . Bu çereçevede, 1992
Yılının "Türkiyede Yahudiliğin SOO. yı
lı"olduğu görüşü de savunuldu.(l) Bu
yazıda, bunun geçerliliği tartışılacak ve
Osmanlının Bizans'tan devraldığı Yahudi toplulukları
üzerine bilgiler ana çizgileri ile iletilmeye çalışılacaktır
" Türkiyede Yahudilik" gözü ile günümüzün coğ
ise, bu coğrafi mekanda, antik
çağdan beri Yahudi toplulukları yaşamaktadır .
Roma İmparatorluğunun t.s. 70 yılında, Filistinde yaşayan Yahudileri, İmparatorluğun çeşitli
ülkelerine sürgün etmesi (Diaspora) ile, Anadoluya da önemli sayıda Yahudi top1uluğu yerleşir .
Sardi'de (Salihli yakınlarında) t.s. 200-616 yıl
ları arasında kullanılmış olan bir sinagog Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış ve restore
edilmiştir. Buradaki İbr&ıi ve Grekçe yazıtlardan,
şehirde S.000-IO.OOO kişilik Yahudi topluluğunun
yaşadığı , Hiristiyan ve Yahudi dükkanlarının yan
yana yer aldığı anlaşılınaktadır . (2) Roma İmpa
ratorluğu döneminde , Anadoluda altmı ştan fazla şehir ve kasabada Yahudi topluluklarının
yaşadığını biliyoruz. (3) Bizans şehirlerinden Nicea (İznik) te 10. yüzyılda, Abydos (Çanakkale,
Nara burnu) 1096 da, Pylae de (Yalova, Topçular iskelesi) 11. yüzyılda, Efes te 11. yüzyılda,
Mastaura (Nazilli yakınlarında) da l 1. yüzyılda ,
Amorium (Emirdağ yakınları) da 9. yüzyılda ,
Kappadokya da 11 . yüzyılda , Neocaeseria (Niksar) da 10. yüzyılda Yahudi topluluklarının yaş adığı kaydedilmiştir. Onikinci-onüçüncü
yüzyıllarda , Chonae (Honaz), Strobilos, Bodrum
yakınlarında Usput (Aspat?) kalesi), Seleucia (Silifke), Trabizond (Trabron) Gangra (Çankırı) da
Yahudi toplulukları vardı . (4) Daha sonra kendilerinden söz edeceğimiz Karaim'lerden bir
grup da Antalya'da yaşamaktaydı (5). Bizans
dönemi Anadolusundaki Yahudjlerin bir kesimi,
Diasporadan beri burada idiler'. Onuncu yüzyıl
sonlarında Bizans' ın doğuya genişlemesi ve 11 . yüzyılda
halife El-Hakim'in islam ülkelerinde yaşıyan gayrimüslimlere dinsel baskı uygulaması nedeniyle göç edenler bu
sayıyı daha da arttırdı . Bizans' ın doğu komşusu Anadolu
Selçuklu Devleti, topraklarını genişlettikçe ve eski Bizans
şehirlerini içine aldıkça, Yahudi topluluklarını da nüfusuna kattı . Mevlana'nın yaşadığı dönemin Konya'sında
günlük hayat üzerine bilgiler de edinilen Menakıbu'(
Arifin'de Konyada Yahudi Mahallesi olduğu anlaşıl
rafi

sınırları anlaşılıyor

maktadır .

Bizans döneminde Yahudi topluluklarının bulunduğu Bursa, İzmit, Edirne gibi şehirlerin Osmanlıların eli-

ne geçmesi ile ondördüncü yüzyılın ilk yarısında YahudiOsma~ı ilişkilerinin başlangıcından söz edilebilir. Böylel jkle de bu ilişkilerin tarihi ıso yılı aşkın bir sure daha
getiye gider. Osmanlı Devleti sınırlarını doğuya doğru
genişlettikçe Y~udi dininin doğduğu topraklara sahip
olur. 149.2"de tber yarımadasından Osmanlı toprağına
Yahudi göçü başlar, Anadoludaki Yahudiliğin tarihinde yeni bir sayfa açılır. SOO. Yıl, Sefarad (İspanyanın

.....

İbrani adından tilretilıniş sözcük) Yahudiliğin Türkiye-

deki

başlangıç

tarihidir.

Zamanın akışı

içinde siyasi coğrafya statik kalmamekanda yer alan insan unsuru da değişim gösterir. Noktasal bir zamanı tarihe başlangıç
olarak almak bir yöntem yanlışıdır, o noktadan öncesini yok saYU}aya neden olur; Türkiye tarihini 1071 ile baş
latmak gibi. Osmanlı devleti, kuruluş aşamasında tek bir
etnik unsurdan oluşmadığı gibi, siyasal sınırlarını geniş
lettikçe, yeni sahiplendiği ülkeleri ülkesine, bu ülkelerin
halklarının dillerinden sözcükleri diline, maddi kültüre
ait öğelerini kültürüne kattı, belli bir iç tutarlılığı olan
dığı ğibi, coğrafi

bir bütün oluşturdu . Bu bütün, parçalarının tek tek toplamından farklı bir şeydi. İstanbul bu bütünlüğün oluş
masında özel bir öneme sahipti.' Şehrin Bizans'tan
alınması, kültürel mozaiki bozmadı, yeni unsurlar ile zenginleştirdi . Osmanlı topraklarında yaygın deyimi ile "yetmiş iki buçuk millet" yaşadı.
'
Osmanlı'nın Bizans'tan devraldığı Yahudi toplumu
da homojen değildi . Balkan Yarımadası ve Ege adalarındaki Yahudilere, Ortaçağda Romaniotlar deniliyordu. Bunlar Grekçe konuşuyorlardı ve inançları da
Aşkenazik idi. (7) Romaniotlar, antik çağdan beri İstan
bul' da yaşamaktaydılar . Şehirdeki Yahudi yerleşimine ait
ilk kayıtlar l.S. 318 tarihinde başlamaktadır. (8) l lOO'lü
yılların sonunda gezgin haham Toledolu Benjamin şeh
ri ziyaret ettiğinde 2000 Rabbanit (9) ve SOO Karait ( 10)
aile olduğunu belirtmişti.

Bizansta, ticaret amacı ile gelen İtalyan kökenli bir
Yahudi topluluğu da vardı, (il) Sefarad göçü ile bunlar
çabuk assimile oldular.

..

KARAİT
.....

/

14S3'de İstanbul'un alınmasından sorıra, şehrin bozulan ekonomisinin iyileştirilmesi, nüfusuıı arttırılınası,
o zaman kullanılan deyimle "şenlendirilınesi" için sürgün edilenler yasında Yahudiler de vardı. Fetihten 2S
yıl sonra, şehrin nüfusu 9000 Müslüman, 3000 Rum, 1SOO
Yahudi ailesinden oluşuyordu . (12) 4,lanbul'a gelen Yahudiler, geldiklere kentlere göre ayrı gruplar halinde organize oldular. Kendi sinagogları, liderleri vardı, eski
ülkelerinden getirdikleri gelenekleri yaşatıyorlardı . Osmanlı öncesinde, Yunanistan'ın büyük kısmı, Girit ve
Korfu, adaların pek çoğu Venedik idaresinde idi. Romaniot bilginler, eğitimlerini din bilginleri Aşkenazik olan
Padua'da alıyorlardı . Fatih tarafından hahambaşılığa getirilen Moşe Kapsali de ıı\şkenazik eği
tim görmüştü. onbeşinci yüzyılın sonlarında
İspanya göçmenlerinin öncüleıi gelıneye başladı
lar. Moşe Kapsali 'nin ~tümünden sonra hahambaşı olan Romaniot lider Elijah Mizrahi,
göçmenlere yardım rorganize etti. Osmanlı devletine karşı statüleri itibariyle lstanbulda oturmaya mecbur tutulanlar " sürgün", gönüllü olarak
Osmanlı toprakları ı:iışından gelenler " kendi
gelen" statüsünde idiler, ikincisi daha serbest bir
statü idi, bu da iki topluluk arasındaki sosyal
farklılıkları pekiştirdi. Romaniotlar ulusal-dinsel
özelliklerini dış etkilere karşı korumak eğilimin
deydiler. tspanyadan gelenler yoksuldu, ancak iyi
eğitim görmüş olanları daha yüksek kültürel düzeydeydiler. Tevrat, felsefe okumuşlar , müzik,
astronomi, matematik ile ilgilenmişlerdi. Zengin
Romaniotların yanında hizmetçi veya öğretmen
olarak iş bul~ular. (13) 1633 ve 1660 yıllarında
Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde çı 
kan büyük yangınlar, yer değiştirmelerine, bu da
Sefaradlar il; Romaniotlar arasındaki harmanı
hızlandınnaya neden oldu. Romaniotlar Sefarad'
!arın içinde eridiler, kendi dillerini yitirdiler ve Sefaerad dilini (Ladino) konuşmaya başladılar . (14)
Karaimler ise, sayıca çok azalmakla birlikte ayrı
bir topluluk olarak yaşamaya devam ettiler ve günümüze ulaştılar . Bu ilginç topluluk başka bir yazının konusu olacaktı'r . GI=--
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