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Dördüncü Uluslararası Yiyecek ve
Yemek Kongresi 3-6 Eylül arasında
•
Istanbul' da yapılıyor
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Konya'da düzenlenen yiyecek
ve yemek kongresi bu kez pe
ı..---....ıltlynı demek tarafından Istanbul'da düzenleniyor. ülkemizin ünlü
yemek yazarlarından Tuğrul Şavkay ve
arkadaşları Haluk Mutlu ile Leyla Akçağlılar'm
koordinasyon kurulunu
oluşturduğu kongreye otuzyedi ya-
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Türk katılıyor. Kültür ve Tu.:
rizm Bakanlığı ile devlete ait
tanıtma kuruluşlarının
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lira katkısı olamadan hazırlanan organizasyonu çeşitli özel kuruluş ve kişiler maddi ve manevi olar~ d~stekliy~rl~. K~ngre ile il 9ilı genış habenmız Cuneyt Ayral ın "KiRiK TABAK" köşesinde.Csf-
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-KH Yorum Merkezi
yılı Yaz Olimpiyatlan'nın kentimizde
düzenleneceğini düşlemek . hepimize keyif
veren bir şey. Gerçekten de lstanbul doğal ve
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tarihi güzellikleriyle böyle büyük organizasyon için çok cazip bir kent. Spor tesislerindeki eksiklikler kısa zamanda giderilebilir.
Yapılması gerekenin Olimpiyat Köyü dişında kalacak sporcu olmayan ziyaretçiler için yeterli s ayıda
otel ve yatak olduğu da bir gerçek. Böyle bir organizasyon üstlenildiğinde en büyük sorun kent içi
ulaşım olacak. Ancak, fikrimizce deniz yolu akıllıca
kullanılırsa bu sorunun da üstesinden gelinir. Gönlümüz, sekiz yıl sonraki Olimpiyat heyecanını kentimizde yaşamak istiyor. (sf-
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SENBEKLE

Yeni Gözlükler...
lusal basınımıza baktığunız zaman, sözlüsü, yazılı sı ile sanırsınız seı;im sath-ı
mailindeyiz ve merakla bekliyoruz Bush
efendi mi yoksa falanca beyefendi mi başkan
olacak diye... Diğer konularda ~a öyl~; __bir tek
gözlüğümüz var o da BATI GOZLUGU. Herşeye bu gözlükle bakıyor, herşeyi bu gözlükle
değerlendiriyoruz , tüm yaptıklarımızı buna
göre düzenlediğimiz bir yana, tüm gelecek
planlarımızı da bu anlayışa göre hesaplıyoruz.
Oysa dünya yalnızca batıya doğru gitmiyor,
doğuda ve güneyde olup biten pek çok şey var.
Afrika kıtası başlıbaşına bir pazar ve hammadde deposu olarak durup dururken gözümüzün önünde, biz bu hammaddeyi ve pazarı batıya Tilşvet vererek kullanabiliyoruz.
Etkin ilişkiler kunnuyoruz bu yansıyla dünyanın . Uzak Doğu'ya yöneltilmiş , seksenli yıl
larda başlayan bir atak vardı; üst düzey devlet
yönetimi çeşitli ziyaretler yaptı, ilişkilerin temellerini attı . Ancak dünyanın birkaç önemli
ticaret merkezinden birisi olan Hong Kong'ta,
şimdilerde Türkiye'ye ilişkin iki iz var: Biri
ünlü Peninsula Oteli'nde kalan ünlüler listesinde Cumhurbaşkanı T. Özal'ın adı, diğeri
de Ş işe Cam'ın kurduğu büro. Oysa bütün
dünya, bankal arı, ticari kuruluşları ve herşey iyle diğer dünyalarla ilişkilerini ku~uş
bile. ~
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Çıplak

ve beyaz
yada
oyunun sonu

da bir yaran olmadı ne y azık ki ...
geldiler, gittiler, sonuçlar hep aynı, hep ay nı ...
Demek ki dedim kendi kendime; "yaran yok, ne halt edersek edelim, ne
zarfı değiştirsek olacak bu iş, ne de mazrufu ..."
Şımden geru, biz yine bildiğimizi okuyacağız. Beyaz kapak artık yok. Gözlüklü okuyucular istedikleri kadar eleştirsinler, kapak kraft kağ ıdı olacak.
Bundan sonra yeni bir kapak rengi teklifi gelirse Editör bunu kabul etmeyecek. o da kesin.
Terbiyesizliğin dozu hep aynı mı kalmalı? D oğrusu pek bilemiyorum, as lında
biraz daha attıralım diyorum da: bizim yoldaş raz ı gelecek midir?
Emin değilim şimdilik.
Artık kimseye "katkı yapın" çağrısında bulunmayacağım. Zaten, katkıda bulunmayı kafaya koyanlar, yalvarıp yakartmaya gerek görmeden somutlaştırıp
önümüze sürdüler bugüne kadar. Şu saatten itibaren de yazıs ını, fotosunu yollayan yollar. ben de kesip biçmeden bir sayfaya yerleş tiriri m . O kadar ...
Öyle; "Amman effendım. bu ayki yazınızı lütfetmediniz. Acep hanidir, gözümüz yollarda kalmıştır" günleri geçmişte kaldı benim için.
Biz hem ''serbest kürsü" rolünde. ortalık yerde etek avurup oy n ay acağız , ş im
şek yıldırım ne varsa muhalifler bizim tepemize boşa l tacak , eline geçirdi mi
sopa bile atacak. hem de katkı için yalvar yakar olacağız, ayrıca da " yazımı
eksik ba tın, ı harfinin noktası eksik idi, r'nin de ucu k ıprık idi, öyleyse ben de
artık yazı yollamiycam işte" teranelerine muhatap d uracağız.
Yağma Hasan'ın Börek Günleri sona ermişti r efendim. Bilgilerinizi rica ederim. İsteyen hemen belirtsin; kendi yazısını kendizi düzeltmeyi yeğliyorsa, ertesi gün geri gelmek kaydı ile dizgi provasını faks ları z . Yoksa bizim imkanlarımız bu kadar, buraya kadar. Ben bu saatte matbaacı ya da dizgici
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Gelen yazılar mutlaka kentle ve özellikle İstanbul ile ilgili olmalıdır.
Gelen yazılar, resimler, desenler, karikatürler v.s. tercihan başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.

Eğer bıze de yayımlatmakta ısrarlıysanı z, daha önce yer aldığ ı y ayınla ilgili
·
bilgileri mutlaka bildiriniz.
İstenildiği kadar uzun olabilirler. Bu durumda, tefrika edilmek her zaman olasılıklar ara ında bulunacaktır.
Yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
Bizden alıntı yapanlar bizim gazetenin ismini vermelidir.
Gelen ürünün yayımlanması konusunda hiçbir taahhütte bulunmuyorum.
İster olumlu, ister olumsuz olsun, bizi eleştiren yazılar yukarıdaki kuralın her
zaman dışında kalırlar.
Döküman göndererek bize katkı da bulunana, biz de dökümanını yayımlayarak
katkıda bulunuyoruz. Kimse kimseye lütuf yapmıyor , yanlı ş anlama olmas ın!
Birinci sayıyı çıkarırke n , biz iki adam, sonraki s ay ıların bütün yazılarını yazmayı da göze al m ıştık, çok iyi hat ırlıyorum .
Bizim için önemli olan; İstanbu l'un böyle bir gazetesinin bulunmasıdır.
Hedefimiz "günlük gazete" ol maktır.
Hepimiz ekmeğimizi bambaşka yollardan kazanı yoruz. Bu gazete zaten para
kazanmıyor ya; kazansa bi le hiçbirimiz için o açıdan bir alternatif oluş
turamaz!
Ne siya,;al iktidarl arın ne de İstan bu l Be lediyeleri'nin " adamı" olduk bugüne
kadar.
"Kronik muhalif' ise hiç olm adık!
Yalnızca "Gerçek İstanbullu" olmanın sırlarına erişmek için çalıştık.
İnanmayanlara ispat etmek üzere dil dökme zorunluluğunu ise hiç mi hiç duymuyorum.
Aleyhde ya da lehde eleştiri yapmay ı arzu eqen varsa idarehaneye gelsin, adresimiz belli, bütün say ılar emrine amadedir. Inceleyip kararını verir.

4. Cumhuriyet Gazetesi'ne yazı yazdığım yıl
larda, arşivden aldığım her belgeyi en kısa sürede
geri verdiğime arşiv çalışanları tanıkhr. Aynca,
kişisel koleksiyonumdan gazeteye verdiğim fotoğraflar, bugün hala Cumhuriyet arşivinde bulunmaktadır.
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Bu gazetenin katkınız karşılığında size sunmak üzere ken disinden başka hiçbir varlığı yoktur, bu da böyle biline...

Gf-ETEKTAŞI

5. Eski İstanbul kartpostallanmı (elden ya da müzayede kanalıyla) kimden ve nereden satın ·aı
dığımı açıklamaktan hiçbir zaman kaçınmadım:
Ziya Gönenç (Tünel), Salih Kuyaş (Galatasaray),
Sabahattin Topşahin (Kadıköy), Yaşar Temiz (Nişantaşı), Ziya Ağaoğlu (Nişantaşı), Isa Akbaş
(Nişantaşı), Yusuf Levent (Yüksekk.aldınm),
Metin Erüreten (Galatasaray). Beyazıt Meydanı 'ndak.i, Ortaköy'deki ve Kadıköy'deki seyyar
yer tezgahlarından da kartpostal satın aldım.
"Her dükkana gelişinde birkaç kartpostalını gidiyor" şeklindeki sözleri nedeniyle sahaf Ziya
Gönenç'i yasalar önünde hesap vermeye çağırma
hakkımı ayrı ca saklı tutmaktayım.

6. Behzat Üsdiken, " B eyoğ lu'nda Beyaz Ruslar"
kitabımın tek kaynağının "Spassibo" başlıklı derleme olduğ unu , bu nedenle kitabın "Spassibo"nun çevirisine dönü ştüğünü söylüyor. Kitabı
okumuş ol s aydı , di ğer kaynakların l 927 yılında
Rusça ve Fran s ızca olarak yayımlanan "Boğaziçi ' nde Ruslar" adlı kitap, Türkçe, İngilizce ve
fransızca gazete ve dergi arşivleri (1920-1950),
Istanbul Aya Pandeleimon-Aya Andrea-Aya Elia
Ortodoks Kiliseleri Cemaati Fukaraperver Cemiyeti'nin (1954-1973) ve P.A.E. Fukaraperver
Derneği 'nin (1923'den günümüze) kayıt defterleri, dos yaları ve tutanakları , l 920'deki Beyaz
Rus göçüyle l 930'1arın ve 1940'ların İstanbul
gerçeğini yaşayanların kişisel tanıklıkları ve İs
tanbul'a ilk gelen Beyaz Ruslar'dan büyük yengem Natasha'nın anıları olduğunu görürdü.

Seyhan SOYLU
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Vah gidi İstanbul'um vah ... Sorunları gölün ortasına düşen bir taşın dalgalan gibi , gittikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor... Hem de hiç kaybolmamacasına ...
Hollandalılar, "Dünyayı Allah yarattı, Hollanda'yı Hollandalı" derlerk'-n,
denizi doldurup, kazandıkları topraklardan bahsediyorlardı kuşkusuz. Hadi
biz de yeni bi.ı: "atasözü" yaratalJm kendimize: "Dünyadaki dağlan Allah
yarattı , Istanbul'dakilerini Istanbullu" ...
Sözü daha fazla uzatmadan sadede gelelim dilerseniz. Evet, yedi tepeli kentimizi 7 bin tepeli hale getiren çöp dağlarından sözettiğimizi
sanırız çoktan anlamışsınızdır.
Var mıydı kimsenin hakkı bu dünyanın eıı güzel şehrini bu hallere
düşürmeye ... Ne yapıyorl ar bu sorunu yaratanlar biliyor musunuz?
El ...yle gerdeğe giriyorlar. Becerilenler de gerçek İstanbullu'lar oluyor değişmez yazgıyla. Çok merale ediyorum; bu işte sorumlu olanlar içinde, belediye başkanından , sendilqı liderlerine, işçi temsilcisinden çöpcüsüne, içlerinde kaç gerçek Istanbullu var acaba?
Ben bu satırlarımda şu haklı, bu lialcsız gibi haddim olmayan yo~mlara girmek istemiyorum. Ama bu başıboşluğa isyan etmeyi, her
Istanbullu gibi · hakkım ve haddim olaralc görüyorum. Ve biliyorum
ki, hep yanlış pol itikaların sonucunda bu günlere geldik. Bu güne
DEVAM/ ONSEKiZDE

Zat' ın "Uluslararası Kokteyller" (DER Yayınları 1990) kitabıyla benim "Barlar" (CEP Yayınları 1989) kitabımın aynı olduğu iddiası en
azından tuhaftır: Tarihlerinden de görüldüğü gibi,
benim "Barlar" kitabımın ilk baskısı Vefa Zat'ın
kitabından bir yıl önce yapılmıştır. Kaldı ki,
"Kokteyl" kitabı yalnızcil içki reçeteleri içermektedir, "Barlar"daysa Istanbul'un çeşitli barlarının atmosferleri ve bu lundukları semtlerin ta-
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insan Denizi
ezer uzakta, bir deniz kıyısında.
Ben de yanına gittim, kısa bir
süre için koparak, bu dev kent,
Constantybloodypolis'ten.
Orada, o uzak deniz kıyısında çok
güzel ve mutlu günler geçirdim.
Deniz bir akvaryum gibi saydam,
gökyüzü buzlu cam gibi. Karşıda
Oniki Adalar, adsız adalar, Anadolu'nun girintili çıkıntılı kıyıları, kaleler, burçlar, kaya mezarları, yazıtlar,
yaylalar,
uzak
bir
gezegendeymiş gibi doğa görüntüleri,
bodur ve kurak ağaçlar, geçmişe ve
geleceğe yolcu luk, sessizlik ve huzur.
Doğa'ya uyum sağlamak güç. Helikoptere benzeyen böcekler uçuşuyor. Sivrisinekler sokuyor. Ama
olsun.
Tembellik içinde dinlence. Canım sı
kıldığında söylence ve ardından gelsin eğlence.
Ama uzakta İstanbul denilen bir mık
natıs var yeryüzü yuvarlağının bir yerinde. Bir çekim merkezi. Bir kutup.
Nerdeyse 10 milyon insanı toplamış
bir yerleşim yeri. Gittikçe de daha
yerleşi y or ve temelleri içeri çöküyor.
Hergün onbinler ekleniyor bu insan
yığınına. Ben de aynı çekime uyup
geri dönüyorum.
Başbakan Süleyman Demirel bu kent
için "City State" dedi. Yani Kent
Devleti.
Eski
Yunan'dan
kayJ!aklanmış bir deyim "City Statt!".
Obür adıyla "Polis" ... Ama artık lstanbul bir megapolis oldu. (Vo ltaire'in Micro-Mega öyküsünü anım
sadım bu noktada.) Bu görüşlere
katılmak güç. Eski çağlarda kent devletleri uygarlıklar kurdular. _Bir
Atina, bir Isparta, Bir Roma Imparatorluğu,
bir
Bizans
~mparatorluğu,
bir
Osmanlı
imparatorluğu ...
Hepsi bir kentte kaynaklandı genişleyin büyürken, daha sonra yıkılıp
giderken.
Bugün~ü İstanbul ise bir kent devleti
değil. Oyle olsa yönetimi eline alır ve
çağına damgasını vururdu. Belki gelecekte olacak bu oluşum, bu büyüme
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hızıyla. (Sağlıklı mı?)

Aradığımı~

özelliklere yeni özellikler
ekleniyor lstanbul'da başıboş bir biçimde. Doğa da öyle değil mi? ~aşıboş ve tesadüf oluyor herşey. lstanbul'da
Anadolu
parçaları
kuruluyor. Kimi mahalleleri köylük
yerlerden, Anadolu kasabalarından
ayıramıyorsunuz. Hem iyi örnekleri
de değil bu. Yozlaşmış örnekleri.
Adını bilmediğimiz semtler türüyor
birbiri ardından.
İstanbul'u düşündüğümüzde ve yaşadığımızda giderek küçüldüğümüzü
hissediyoruz.
K_arşılaştığımız
olayla ortaya bir
"insan Denizi" çıkıyor. Büyük çekim
gücünün köklerinden koparıp, getirdiği, yığdığı insanlardan oluşan bir
deniz. Bunlara, son dönemlerde uzak
Asyalardan, Kafkasya'lardan, Balkanlardan ve Ortadoğu'lardan gelenekleri de katmalı.
Bir insan denizi sanki İstanbul.
Onun kıyılarında oturup insan manzaraları izlemek en iyisi. (sj- ·

tarihinin önemli bir dönüm noktası
sayılan Tanzimat, fikirlerde olduğu gibi,
yaşam tarzında, zevklerde, ahlak anlayışında
ve alışkanlıklarda da batıya ayak uydurma
hareketini başlatmıştı.

lama töreni olan muayede bu salonda

yapılırd ı.

Salon 45 metre uzunluğunda ve 40 metre eni ndedir. Yüksekliği
36 metredir. Tavanı kubbe şeklindedir. Kubbenin ortasından
sarkan muazzam kristal avize 750 mıim ile ışık vermektedir.
Ağırlığ ı 4 ton civarındadır. Aynca salonun duvarl arındaki kristal aplikler ile birlikte salon 2500 mum ile aydınl atı lmaktadır.
Büyük avizenin ışıklan yanınca salon bir renk cümbüşüne dönüşür ve gökkuşağı renkleri, bir şelaleden akan su gibi her yana

1839'da Sultan Abdülmecid tahta çıktıktan
ve Tanzimat ilan edildikten sonra, Istanbul'da yeni bir mimari, yeni bir dekorasyon tarzı geliştiği
gibi, resmi kabullerde, balolarda yeni adetler, yeni tarzlar, yeni
zevkler kendini göstemıeye başlamıştır. Devlet adamları ve
zenginler arasında bu yeni hayat tarzı önemli ölçüde revaç bul-

yayılır.

Salon yılda iki kere dini bayramlarda Muayede'ye şahit olurdu.
Arefe günü, murassa taht buraya yerleştirilir, salonun son temizliği ve düzenlemesi yapılırdı. Bayram sabahı, bayram namazından sonra tebrikleri kabul etmek üzere padişah tahtında
oturur, yanında saray nazırı ayakta dururdu. Tebrike gelenler
saray protokoluna uygun olarak sıraya girerler ve saray nazırına
kadar ağır ağır ilerleyerek yaklaşırlardı. Nazırın koluna asılı
olan, üzerine ayetler işlenmiş saçak öpülür ve padişahın önünde
eğilinerek selam verilirdi. Bazı kişiler secdeye varmaya ve hatta
padişahın ayakkabılarını öpmeye yeltenirlerdi. Ancak padişah
bunlara eliyle işaret ederek mani olur ve nezaketle iltifat ederdi.

muştur.

İstanbul'un fethinden sonra, İstanbul 'da yapılmış olan ve asırlar

boyunca eklemeler ve değişikliklerle o devre kadar gelen Topkapı Sarayı artık ihtiyaçlan karşılamaktan uzak kalmıştı. Gerçi
Beylerbeyi, Çırağan Sarayları, Haliç'teki Aynalı Kavak Kasrı
gibi güzel ve ve martzaralı saraylar vardı: Ama, bunlar da yeni
fikirlere ve modem ihtiyaçlara yeterince cevap vemıiyordu.
Sultan Abdülmecid iktidarının ilk yılında Dolmabahçe'de bir
saray yaptırılmasına karar vemıiş ve_ Avrupa Saraylarının planlarına benzer büyük bir "Hükümdar ikametgahı" yapmak üzere,
mimar Serkis Balyan Kalfayı görevlendirmiştir.

Protokola göre ilk tebriki şeyhülislam yapardı. Onu diğer dinlerin ruhani başkanları olan Rum patriği, Ermeni patriği, papalık mümessili, hahambaşı , Süryani patriği yaş sırasına girerek
takibederler ve saçak öperlerdi. Din adamlarından sonra sadrazam ve nazırlar gelirlerdi. Onlardan sonra da baş mabeyinci,
mabeyinciler ve diğer saray mensupları geçerdi. Onları büyük
devletlerin sefırleri takibederdi. Bu arada Selimiye kış l ası ve
saray önüne gelmiş olan donanmadan bayram topları atılırdı.

Serkis Balyan Kalfa kolları sıvamış ve daha önce Beşiktaş Sarayı ile gerideki tepede II. Selinı Kasn'nı barındıran ve I.
Ahmed ve II. Osman devirlerinde doldurulmuş olan bu arazide,
çok sıkı tedbirler alarak gayet kuvvetli temeller yapmış, üst yapıda da en iyi malzemeleri kullanmıştır. inşaatın yapımı için en
iyi elemanları, en iyi ustaları, ltalyan ve Fransız dekoratörleri
kullanarak yapıyı, , 14 yılda ve bazı kaynaklara göre dört milyon,
bazı kaynaklara göre de beş milyon Osmanlı altını harcayarak
J854'de bitirmiştir. Abdülmecid'in sarayı ilk gezdiği gün "Pek
tekellüflü oldu, daha sade olabilirdi" dediği kaydedilmektedir.

Tebrikler sırasında, salonun üst tarafındaki galerinin hareme
açılan kafesli bölümünden, harem mensupları töreni seyrederlerdi. Diğer bölümlerde ise, bahriye bandosu ile imparatorluk saray bandosu törene eşlik, ederek birbiri ardıı:ıa parçalar çalarlardı. Sultan Reşat devrinde bando şefliğini istiklal
Marşı'nın bestecisi Zeki Bey yapardı. Tören sonunda tebrike gelenlere ikramda bulunulurdu. Yine Sultan Reşat zamanında sarayın sofracı başısı Lebon Pastanesi'nin ve Haydar Paşa Garı lokantasının müsteciri Kosti'ydi. Kosti muayede ikramlarını uzun
masalar· üzerine hazırlardı. Pastalar, bisküviler, limonatalar ve
şekerleme l er
tadına
doyum
olmaz lezzet ve çeşitte olurdu.
Misafırler törenin sonunda masalara yanaşırlardı. Acaba zamanımızdaki gibi bir açık büfe
hücumu o_zaman da var mıydı? Doğrus u merak ediyorum.

Bina dıştan kargir, tavan ve döşemeleri ahşaptır. Kapılar ve
lambriler maun, kapı tokmakları sevr işidir. Yaldız işlemelerde
yüksek ayarlı altın varak, çatılarda kalın kurşun levhalar kullanılmıştır. Duvar ve tavanlardaki işlemeler Fransız ve Avusturya işidir. Dekorasyonda kullanılan mobilyalardan yabancı
olanlan özellikle ısmarlama yaptırılmış parçalardır. Avizeler Bohem
kristalidir. Vazo ve jardenyelerin
büyük kısmı Yıldız çini fabrikasının
mamulüdür. Oda vı; salonlar Hereke'nin düz ve kabartma halıları ile
kaplıdır. Az miktarda yabancı halt
da döşenmiştir . Döşemelik kumaşlar yine Hereke tezgahlarında
dokunmuştur. Sarayın duvarlan ünlü Türk ve yabancı ressamların tabloları ile donanmıştır.

.
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Muayede Salonu, ilk Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışına da
şahit olmuştur. Sultan Abdülmecid 19 Mart 1877'de mecl_isi burada toplamıştır. Salon ay_nca Yunan kral ve kraliçesi, Italyan
cumhurbaşkanı, Irak ve Urdün krallan, Yugoslav devlet baş
kanı, Libya kralı gibi ünlü kişilerin resmi kabullerini yaşamıştır.

Sarayın önünde 600 metre uzunlukta mermer bir rıhtım vardır.
Bahçelerde, saraydan 25 yLI daha yaşlı muazzam bir sedir ağacı,
beyaz ve pembe renkte açan kız manolyaları, maymun ve sokuya çamlan, ıhlamur ağaçlan ve daha nice kıymetli ağaçlar
bulunmaktadır. Sarayın arka bahçesinde ise etrafı duvarla çevrili , sarayın yapımından beri korunan bir evliya türbesi vardır.

Bir heyecanlı olay ise, 1894 depreminde yaşanmıştır. Sultan
Abdülmecid bir bayramlaşma sırasında depremi hisseder ve çok
heyecanlanır. Sarayın , deprem olacağı hesaba katılarak inşa
edilmiş olduğunu bilmesine rağmen, töreni bırakıp kaçmayı düşünür. Ama koskoca padişah kaçar mı? Bir de o kadar kişinin
paniğe kapılacağını hesabeder ve yerinde vakur bir şekilde bekler. Ama ardından hemen bir kaçış kapısı ve merdiveni yapılmasını emreder.

SÜFERA KABUL SALONU
Sarayın önemli
lonlarından biri

olaylara ve ziyaretçilere tanık olmuş saSüfera Kabul Salonudur. Padişah bütün kabullerini burada yapardı. 1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılış
töreni davetlileri arasında Imparatoriçe Eugenie de vardır. O sı
rada Padişah ol!}n Sultan Abdülaziz'in daveti üzerine Mısır'a gidişinden önce lstanbul'a uğramış ve ikametine Beylerbeyi Sarayı tahsis edilmiştir. O zaman Imparatoriçe şerefıne büyük
şenlikler yapı lmı ş, ~iyafetler düzenlenmiş, lstanbul olağanüstü
günler yaşamı ştır. Imparatoriçe ile Padişah süfera kabul salonunda bir araya gelmişler ve uzun uzun görüşmüşlerdir.

Hüzünlü bir olay da bu salonun tarihindeki yerini almıştır: J6
Kasım 1938 günü Atatürk'ün na'şı katafalka burada konmuştur.
Tüm lstanbul halkı gözyaşları, hüzün ve derj_n saygı hisleri içinde önünden geçmiştir.
Bu kısa anlatım
Jaştırabildiyse ne

sizleri o tarihlerin
mutlu bana!. ..

Bu misafirlikt~n 42 yıl sonra Sultan Reşat ' ın . padişahlığında,
1911 yılında, lmparatoriçe özel yatı ile tekrar lstanbul'a gelir.
mabahçe
Eugenie,
rıhtımda

yaşamına
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biraz olsun yak-

gelir.
görüşmek
isteyeı:ıImparatoriçe
Padişahı~_d:a~v~e:t~i_u:·z:e:r~in:e~D=o~l---~----:;I-~;~:~~------ı
özel bir törenle kar-

Sarayı'na

şılanarak yine _Süfera Kabul

Sa-

.

~~~·n~u:~Tı~z!~kd~i~ar:~~i a~c~~
bulunur. Görüşme çok samimi bir şeki lde geçer. Bir zamanlar
güzelliği dillere destan olan ünlü imparatoriçeyi, yatına dönmek üzere rıh 
tımda sandalına binerken gören Mabeyin Başkatibi ve büyük yazar Halid
Ziya Bey (Uşakizade) hatıralarında,
onu çok yaşlanmış ve fazla çökmüş
bulur Bu olayı şöy le anlatıyor: "Bu
manzaradan bana yadigar olarak elemli
bir his kaldı."

_

MUAYEDESALONU
Dolmabahçe Sarayı'nın, Avrupa saraylannda bile eşine rastlanmayan, en
görkemli salonu Muayede Salonu'dur.
Sözlük anlamı padişahın bayramını kut-
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azetec i liğe başlarken
usta l arımızın bize

tavsiye ettikleri püf

10 Ekim'de İstanbul'da başlayacak olan Uluslararası İçgiyim
mankenler belirlendi. Haft.anın
ilk gösterisi 10 Ekimde Istanbul'da. 14 Ekimde yeniden Istanbul'da yapılacak olan final gösterisi ile hafta tamamlanacak.

noktalarının başında

Haftasına katılacak İngiliz

madalyonun mutlaka bir de ters
yüzüne bakmamız geliyordu....
Kısaca, "Meydana ge lmi ş bir
olayın , kimsenin il g il enmedi ği
ta rafı , sizin için çok iyi bir
haber kay nağı olabilir"
diyor l ardı bize ...
Tüm bunlar, U l aştırma Bakanı
Yaşar Topçu'nun 900(1ü
numaralardan "Seks k a n a lla rı"
adı al tında faa liyet gösteren

wissair ve Mövenpick Otelleri tarafından desteklenen ve tbrah im
Ayral Holding'in koordinasyonunda gerçekleştirilen 1992 Içgiyim
Haftası'na Warner's, Gossard, Berlei, Free Support, Chantelle,
Passionata, Jane Woolrich, Majestic ve Gabriel Veneto markaları
katılıyor. Ürünler Susan Younger, Claire Fowler, T. Hunt, Caroline,
Lisa Fullwood ve Sharron Rayner tarafından sunulacaklar. Gösterilerde
ressam Selahattin Kara da sürekli bir happenning yapac.:ak. Cüneyt
Ayral tarafından hazırlanıp sunulan haftanın gösterileri Istanbul'dan
başka Adana ve Ankara'da da yapılacak.

S

kana ll arı yasaklamasıyla aklımıza

geldi.
"Bu kanallar topluma za ra rlı "
düşüncesini inkar etmek siyahla
beyaz arasındaki. grinin varlığını
inkar etmeye benziyor bir
anlamda.
Geçenlerde Nuray Vardar adlı
televizyon yapımcısı
arkadaşımızın hazırladığı bir
pogramda "Atari salon l arı"
I======= gündeme

Seyhan
SOYLU
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Swissair Customer Portrait 157: Hasan Kinay, shipowner, and his wife Danielle, lstanbul, photographed by Beny Steiner.

getirilmiş,

belediyecisinden, sağlık
görevlisine
kadar
neredeyse
herkes, bu
atari
salonlarını

Türkiye'yi
batırma

noktasına

getiren bir iç
, düşman olarak
göstermişti ...
Ammaa ...
Evet,
programın

sonlarına
doğru çıkan

'yazı·

m

ve

işinin uzmanı

olduğu
alt
yazıyla verilen

bir devlet
görevlisi
psikolog, bize
bir de madalyonun ters yüzünü
gösterdi: "Çocuklar için en
teh likeli anlar, şu ekranların
başında geçirdikleri birkaç
masum dakika deği l dir. Asıl
teh like her akşam, devletin ve
özel televizyon ların
ekranlarında yayınlanan haber
bültenleridir. Ayrıca bu
çocuklar bu zevk d uydukları
yerlere gelmesinler de, kahve
veya ne idüğü belirsiz köşelerde
mi sürünsünler?" diyordu.
-İşte bu örnekte olduğu gibi 900'Jü
servislerde de madalyonun ters
yüzüne bakmakta yarar var.
Cinsel olarak zaten aç bir
toplumun doyum yollarını
kesersek, bu gençlik nasıl deşarj
olacak? Ya gazetelere geçen
tecavüz olayları artacak, ya
eşcinsellik alıp başını gidecek,
ondan sonra da "AIDS - belası
geliyor". diye dev let boı'azanıyla
bas bas bağırıp çağıracağız. Bu
işin sosyal yönü. Bir de maddi
yönü var elbette.,. Yerilen
ilanlarda "Daki kas ı 5833
TL'dir" diye yazıyor ya ... Bu
5833 liranın ne kadarı devletin
cebine giriyor biliyor musunuz?
':{aklaşık yüzde 75'i ... Nasıl mı?
Oncelikle bu paranın yarısına
yakın kısmına el koyuyor dev let
adına PTT. Sonra yüzde 12 KDV
kesiyor. Ödediği paranııı da
yaklaşık yüzde bilmemkaçını
Gelir Yergisi olarak cebe
indiriyor. Tabii damga pulu,
SSDF gibi kesintiler de cabası. ..
Şimdi benim Sayın · Yaşar Topçu
aracılığıy l a PTT'ye bir önerim
var. Madem ki, bu kanallar Türk
toplumu için sakınca lı ve bugüne
kadar PTT "bilmeden!" bu işe
alet oldu: Toplum karşısına
geçip, herkesten geçmişe dönük
özür di lesinler ve "Biz bu
sakın ca lı yoldan kaza ndı ğ ımı z
p a ra l arı Çocuk Esirgeme
Kurumu 'na b ağı ş lı yo ru z"
desinler. Ne kadar mı? .. Yok
canım önemli bir para değ il ,
yalnızca birkaç trilyoncuk!..
ı__
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İÇGİYİM HAFTASININ r,
MANKENLERİ BELLİ OLDU

Ula~tırma Bakanına bir öneri

esı-

___________________________
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Hemen alıntı yaptılar
Gazetemizin yaz sayılarında birinci
sayfadan seks haberleri yayımlanınca
ulusal basınımız hemen alıntı yaptı. ..
Günaydın gazetes inin
9 Ağustos 1992 gün lü sayısının ikinci sayfasında

KH Haber Merkezi... Yeni

"İ tanbul'da Seks Mağazaları Açılacak" başlığı ile
verilen haber gazetemizden ulusal basınımızın
alıntı yaptığı ilk haber _oldu. Dört yıldır yay ınını
sürdürmekte olan ve lstanbul'la ilgili pek çok
önemli konuda haberler veren gazetemiz. yaz sayılarında birinci sayfadan yarı çıplak resimler ve
seks haberleri verilerek boyalı ulu al basınımıza
bir eleştiri yöneltmişti. itekim mesajımız adresini
buldu ve okuyuculanna çıplaklık ve seksten başka
bir haber vermeyi düşünmeyen zihniyet bu haberimizi kendi haberi gibi yayımladı.
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DEVAMI ONSEKİZDE

Ozgürlüklere yeni
kısıtlamalar getiriliyor!
Dün gazetelerin adlarıyla uğraşan zihniyete karşı çıkan
Demirel, bugün alo servislerini kapatarak teşebbüs ve haberleşme özgürlüğüne darbe indirdi ...
Demokratikleş me ve
herşeyin yapılacağını

özgürlük adına
her fırsatta söylemekten çekinmeyen Başbakan Süleyman Demirel'in kabine üyeleri ALO
servislerinden örke cinsellik içerenleri
kapattılar, daha sonra da bu servisleri
veren ş irketlerin faliyetlerini durdurarak
ancak total~er rejimlerde görülen türden
bir uyg ulamay ı başlattılar. Oysa telefon
aracılığı ile, belli bir bedel k arş ılı ğ ında
insan lar diledikleri konularda bilgi sıı
hipi oluyorlardı ve bu servislerin bir-·
denbire yaygınlaşabilmiş olması onlara
olan ihtiyacın da bir göstergesi idi. Ay-

1

Süleyman

rıca

devletin kendisi ve devlet teda bu servislerden hayli
para kazanarak yararlanıyorlardı. Bilindi ğ i gibi; hali hazı.rda geçerli olan telefon sistemi ile dileyenler telefonlarını
ALO servislerine kapatabiliyorlar. Hatta
evlerinden bile bir kodlama yöntemi sayesinde istedikleri insanların görüşme
lerini engelleyebiliyorlar. Böyle bir olanak söz konusu iken; totaliter, em.redici
zihniyetin yeniden hortlayıvermiş ollevizyonl arı

(sj-DEVAMI ONSEKİZDE

Yolculuk.edebiyatı
•
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ŞENŞAKRAK

İstanbul: 1890-2090 (il)
•

stanbul'un yüzy ıl sonrakı. d urumunu saptamaya çalışırken, isterseni z ~üzyı l öncesine, yani l 890'1ara bir dönelım. O yı l 
larda İ s t a nbul ' un nüfusu ı ahminen 600-650
bin arasındadır. Bu insan top lulu ğ u Avrupa
yakas ında , s ul a rın çevrel ediğ i eski lstanbul ile
Haliç' in kuzeyindeki s ırtl arda ve Bebek'e kadar
uzanan kıyılarda .Ye rl eşm i ştir. Asya yakas ınd a
ise Kadıköy ve Usküdar başlıca kalabalık bölgelerd ir. Bu yöreler dışında Ada larda ve Marmara kıyıları boyunca, Yeşilköy'den Peiıdık'e
kadar uzanan şeri tl e seyrek yerleşim mevcuttur.
İ s t anbu llu o tarihlerde daha oıomobil görmemiştir. U l aş ım atlı arabalar, at lı tr_amvayl~r
ve Şirket-i Hayriye vapurları ıle sa_gl a nm akı adır. E l ektriğin ve .su dağıtım sıs
tem lerinin o lm ad ı ğ ı o dönem Istanbul'u ve çevres i
yemyeş ildir.
Sıraselviler'de
selvi,
Sıracevizler'de ceviz, Söğütlüçeşme'de söğ üt ,
Ihl amur'da ıhlamur , Çam lı ca'da çam bol mikıa.rda mevcuııur. (Orhan Duru ağabey imi ze

ı

aıfen)

Kültürel, siyasal ve ekonomik görünüm ise şöy
ledir: 1890'lard a İstanbul Avrupa'nın hasta

adamı Osmanlı İmparatorluğ_u'nun başkentidir.
İ s t anbul kültürü Fransızların, lstanbul sermayesi
ise İn oil i z ve Almanların boyunduruğu al-

tındad ı;. Uzun uğraşlar sonucu "hasta" edilen ve

masasına yatırı lm aya çalış ıl an bir imparatorluğun bu yaşlı başkentini 20. yüzyılın ılk
çeyreğinde ekonomik ve siyasa l karış ıklı k l ar,
Batılıların işgali ve nihayeı kurtulu ş bek-

ameli yat

Uomo dergisinin bu sayısı, Valdes'in de belirttiği
gibi nostalji üzerine soluklanıyor. Nap,oli , İstanbul,
Venedik, Paris, Baden-Baden, Madrit, Bath, Deauville, Budapeşte, Viyana ... bu nostaljinin kentleri.
Yorgun aristokratları taş ıyan lüks trenler, gazinolarla
plajlar, otellerle, konser salonları arasında dolaşıp
duran halinden memnun burjuvalar... nostaljinin kahramanları.

olan Dacia MA-

Sarah Bernhardt, Enrico Caruso, Mata Hari , D'Annunzio, beyaz Rus ressam, eşsiz güzellikteki serüvenci kadın Tama Lempicka ve Vita Sackville West - bu ruhun ve paranın seçkinleri - sayfalar arasmdaki resimlerde mavi kanlı prenslerle ve baronlarla bir arada. O dönemde Habsburg hanedanı da
trenle seyahat ediyor. Kraliçe Victoria'nın çocukları
ve torunlarının , isimsiz istasyonlarda şefkatli ve. dalarla yolcu edilişlerinin eski fotoğrafları.
"Ve o eski oteller... Gemiler ve trenler kadar efsaneleşmiş olan oteller" diyor Valdes. Singapur'daki
Raffles Oteli, orada İngiliz sömürge seçkinleri içki
içiyor ve kriket oynuyor. Bu otelde bir Çinli barmen,
dünyanın en tanınmış (ve en güzel) kokteyli olan
"Singapur Sling"i bulgulamıştı. Yıl 1915'di ve imparatorluklar ve lüks yolculukların kahramanları son
demlerini yaşamaktaydılar.
Dacia Maraini'yi, seyahatlerimden birinde Berlin'de
dinlemiştim ve bu rastlaşmamızın izlenimleri "Sür~
günde On Yıl" adlı anılar kitabımda nakletmiştim.
Moravia ile ilişkileri, edebiyat çevrelerini uzaktan
yakından, az ya da çok ilgilendirmiş olan bu feminist
yazar çekiciliğini hala koruyordu. Ama Valdes'in de,
dünya kültürüne çok açık olan dikkati İsveç kültür
dünyasına pek çok yeni perspektifler kazandmyor.
Valdes, Stockholm'de AGORA adlı İsveççe - Norveççe ve Danimarka'ca bir edebiyat dergisi yayınlıyor.
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YAZIDA GEÇEN ÖZEL İSİMLER
Ana Valdes, Latin Amerikalı - İsveçli yazar
Dagens Nyheter, İsveç'i n en büyük gazetesi.
Dacia Maraini, İtalyan kadın yazar
Viaggiando Con Passo Di Volpe (Geçmiş l e Birlikte
Seyahat) Maraini 'nin şiir kitabı.

Harper's Bazaar
Uomo, İtalyan dergisi
Sarah Bernhardt
' Enrıco Caruso
Mata Hari
D'annunzio
Tamara Lempicka
Vita Sackville - West

lemektedir.
Son y ü zy ıld a neler o lmu ş , neler bitmiş, detaylı
bilmek isteyen açar okur. Biz bu kısa gezınt ıd en
sonra ge l eceğe dönelim.
y ılın a gelindiğinde dünyanın çehresi değ i şmişt ir. Milliyeıçi akımlar ivmesini kaybeımiş, güç mücadelesi kıtalararası odak lard_a
yoğu nl aşm ı_ştır. Türkiye art ı k Avrupa'nın bır
parçasıdır. lran'da dini yönelim çokıa n yık ılmı ş,
dönemin yöneıiciler i ülkelerinin esasen Avrupa
Kııası'nın bir uzantısında yer a ldı ğı iddiası ile
Avrupa Topluluğu'na başvurmuş l ardır. 2090 y ı 

2090

lının İ stanbul'u Avrupa:nın en kalabalık ken-

ıidir.

Karadeniz kıyılarına doğru geniş l eyen
kentin en muı e na em tl eri bugün Fatih ve Belgrat Onnanları diye bildiğimiz ve ad ı henüz konulm amış
bulunan
yörelerde
konuml andırılmışt ır. Arşiv l e rd e ka lan görü ntüler
ile Fatih ve Belgrat Omrnnları, o yılların yaş
lıl arının başlıca nostaljisidir.
21. yüzy ılın sonlarındaki dünyada çok para sahibi olmak dışmdaki tüm diğer amaç lar erozyona uğramıştır. Yüzyılın o r\ a l arı nda 2000
Amerikan Dolarlık banknota lsa'nın resmini
koyma çabaları düş k ırıklı ğı ile so nu ç lanın ca
dinsel konularda radikal değişimler o lmu ş, miislüm a nlık da bundan nasibini a lmı ş tır. Ulkemizde bedelli hac u yg ulam as ınm ~aşlaması o
y ıll ara
ras tl amakıad ır.
Diyanet i ş l e ri Baş
kanlığı'na 1000 dolar yat ıran her vatandaş evinden ç ıkm adan h acı olabilmekted ir. Birk aç ı dı
ş ınd a İ s ı anb ul l daki büyük cami ler müze haline
dönüşıürülmüştür. Kili selerin bir kı s mı uluslarara s ı bazı ş irketl e r tarafınd a n ürün promasyonu a macı y l a sergi olarak kullanılmak
üzere satın a lınmı ş tır.
2000'li yılların baş larında yap ılan an l aş m a lar ile
Türkı Cumhuriyetleri vatandaşlarına tanınan
se rbe ı dolaşım hakkı sayesi nde 2 1. y ü zy ılın Istanbul'unda bol miktarda Orta Asya kökenli i_nsana rastlamak mümkündür. 2050 yılarında lstanbul'daki nüfusu 3 milyonu aşan bu .Orta
Asya'lı akra balarımı z ın kalabalıkl aş ma s ına, "lstanbul i şga l edi ldi" şeklinde tepkilerin Trabzon,
Rize, Sivas, Kars, Gaziantep vs. kökenli Istanbullula.r'dan gelmesi il g inçıir.
2090 y ıllarına ge lindiğ inde bugün İs tanbul diye
bildi ğ imiz coğrafi s ınırl a r içinde boş yer kal mamı ş tır. Bu s ınırlar iç inde yaşayan nüfusun %
35'ini Orta Asyalı Türkıler oluşturmaktadır. Ayrıca şehrin bazı semtlerinde bol say ıda Afganistan ve Pakistan kökenli insana rast lamak ·
mümkündür.
Torunlarımızın

görüp,

şa hit o l acağ ı

bu

yılların

dünyası ve· İs ıanb ulu ş u anda bir düş. Ben ise

bu düşü yorumlamaya ça lı ş tım ve bu
çek len çok ho şuma gitı i .
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Moda, Fazılpaşa Sokak
14'deki evin geleceği ne?

Mer
nasıl
Kefeştatayyuş'un
Rüyaları
iz Yedi Uyurlar efsanesini bilir misiniz?
Kehf (M ağara Adamları ) da denir.
Köpeklerini yanların a alıp bir m ağaraya sı
ğ ın m ı şlar ve orada bilmem kaç y ıl uyuduktan sonra u yanmı ş l ar. N asıl bir dünya görmüşler,
neler d u ym u ş, neler d ü ş ünmü ş l e r bilmiyorum. Ben
sadece o nların serüvenlerine bazen hüzünlü bazen de
neşe l i bir özlem d u yarım . S özge li ş i siz, yani ben onlardan biri ola lım .
Benim Mülkiye'den ç ı k tığ ım 1938 yı lınd a, o günlerin coşkuları içinde uykuya dalı yo ru z. Elli dört y ıl
sonra bir sabahın köründe büy ük kentin göklerinde
kartal lar gi bi uçuşan kimi tenor, kimi Dav udi, kimi
oldukça çirki n ve çatlak sesli ezanlarl a u yanı yoru z;
ve tabii şaşkınlık içinde kalı yo ru z .
Başka türlü de olaqilir. Birinci Dünya S av aş ı sonu ve
Mütareke yılları .. . lstanbul düş m an askerleri ile dolu.
Frans ı z generali Franche Desperay beyaz atı ile İs
tanbul sokaklarında do l aşıyor. Gönü ller kırık. Yandan çarklı bir vapurla pat pat Kad ıköy'e geliyorsunuz. Ah bu günler ne güzel. Gelecek k u ş aklar
bu günleri nas ı l arayacaklar di ye dü ş ünerek Iskele
Meydanı'na çıkıyors unu z . Sefil giysi le içinde pis'
kokan arabacılar . iskeletleri çıkmış atlar. lğrili büğ 
rülü taş kaldırımlar üstünde bol at fış kıl arı. Çarşafları
içinde karan l ık ve sessiz Türk kadın l arı , kurdel a lı
şapkaları ve fistolu tuvaletleri ile Rum kokonalarırun
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kötü

Azize Elif BERKEN
abahle yin kili senin çan
sesle riyle
u y andım .
Paris'te, Viyana'da veya
Prag 'da mı yoksa Lo ndra'da mıydım ? H ayır
hi çbiri ,
İstanbul'
d aydım .
E ski Khal khedon , ş imdiki
Ka-

As h ab-ı

şakrak kahkahaları.

s ı ğınmaktan başka çare yok.
pancurlarını indiriyor, yatağınıza yatıp

Arka odanın
derin uykular
içinde kara talihinizi unutmak isti yorsunuz.
Uyandığın ı zda önce keyifsizsiniz. Sonra şaş kınlıklar
süreci başlıyor. Göklerde jeolojik dönemlerden
kalma ölçü-dışı peterodaktil k u ş l arı gibi helikopterler, denizlerden çıkı p havalarda yüzen mav i
balinalar gibi uçaklar, minarelerden yüksek gemiler,
sokaklarda koşuşan insanlar, motorlu arabalar, otobüs, minibüs, midibüs, mikrobüsler, hızlı - yav aş
tramvaylar ... Sokak baş l arında durup ikide bir "olmadı , yeni baştan " diye bağ ıran po litikac ıl ar, y arı
çıplak dünya güzeli genç kızl ar ve onlara nazar değ
mesin için hala kapa lı ve karan l ık tavuk türü dişile r ... Dünya böyle olsaydı. .. Uyuyup uyuyup uyansaydık , bir gün_Dördüncü Murat kafam ı zı kestirse,
bir başka gün Uçü ncü Ahmet ile bi rlikte Ç ırağan 'd a
lale bahçelerinde dolaşır olsak, bir başka kez Hareket
Ordusu ile lstanbul'a geli p il. Abdülhamit'i devirsek ... Daha onra Ankara'da, büyü k silk inmenin
ye kurtulmanın heyecanını yaşasak ... Atatürk'le,
Inönü · ile arkadaşlık etsek .. . Sonra bu ş imdiki günlerin gerçeğine dönsek ve sözgeliş i Ç uağan Oteli'nde
yüzyılın en büyük d ü ğü n ü nde , gelin ve güvey değ il ,
hatta hatırı sayılı konuk da deği l , garson gibi bir şey
olsak ve olaylara tanıklık etsek ...
Ben böyle bir serüven yaşarke_n Yedi Uyurlar'dan
Kefeştatayyuş olmak isterdim. Oteki adlar da güzel
ama Kefeştatayyuş başka . Bir kez ahengi B eş iktaş'a
benziyor. Oldum olası B eşiktaş'ı severim. Kadıköy'den oraya giden vapurdan inince Deniz Kuvvetlerinin iki müzesi bir arşivi var. Bak i ş te; o müzelerden birinde IV. Mehmet'in kad ırgası , ya da
Abdülmecit'in saltanat kayığı da Kefeş tatayy uş gibi
uykular içinde. Kış l a r geçiyor. Cıv ıl c ı v ı l baharlar.
Sıcak yazlar ve olgun şeftal i l er gibi eylüller, ekimler... Yedi Uyurların efsanesi ne kadar dü şse l bilmiyorum ama bu kadırganın iki yüz y ıllık uykusu
gerçek.
Sonra Beşiktaş da sıkı rakım . Üstüne yok. Beşiktaş' ın
bir pazarı var. Yok, yok ... Ned im de B eş iktaş'ta oturm u ş. "Beşiktaş'a yakın bir hanei viranımız vardır "
diyor. Nefret Halet Efend i'ni n yalıs ı Beş iktaş 'ta .
Sonra eski Beşik taş Sarayı ve sular üstüne kurulu Çinili Köşk. Sözgel i şi bi r kez bu köşk ün sedirleri üstüne kurulsak. Tabi i giysileri miz de ona göre. Kot
pantalon deği l , sadakor ya da can fes yaz lık çakş ırlar .
Koca Ragı p Paşa da orada. Elimi zde şarap kupaları.
Şeyhü li slam Yahya Efendi'nin kupas ı en büyüğü.
Hazret şeyhülis l am ama akıllı adam. Bir de ş iir söylese:
Mescitte riyapu şe l eri z ko duay ı
Meyhaneyi seyret ki ne riya var ne mürai.
Zamaneye de uygun düşerdi değ il mi? Sahte dindarların din ticareti bu gün daha mı az yoksa daha mı
çok? Gerçekten Kefeş tatayyuş ol saydık ve bunları
böyle fantezi yapar gibi değil yaş asaydık o zaman
doğru yanıtı da bulurduk ve Yahya Efendi gibi biz de
bir ş iir söylerdik belki. Kefe ştatayyu ş' un rüyaları
böyle işte. Şazinu ş, Merzinuş, Debemuş ... ve ötekilerin yerleri boş . K.ıtmir'in de yeri bo ş. isteyen buyursun gelsin; birlikte uyuyup uyanahm.
Evinize

(sf--
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dıkö y 'ün Moda 's ında .

Nevval ÇİZGEN
ne kadar inandırıcıd ır acaba?
men kültür görü ş ü ilginçtir:
Bizi kötü ve pis gösterdikleri ıç ın ya"Bölgenin
Ortodoks Yunan kilisesinin
bancı l ara veryansın ederiz de, anket soSizi bilemiyorum ama ben nucu "sabuna suya" dokunmadığımı z an- merkezi bu kentteydi ve yöreye egemen
"ifratla tefrit"i koyardım. !aşı l ınca duymamazlıktan geliriz. Hiç olan kültür de Ellen kültürüydü. ÇaDünü unutalım diye yola akl ımıza kampanyalar, konferanslar ko- lış k an , ulu s lararas ı ticarete daya lı , kent
çıkmışız bir kere, biıgünü dolud izgin atnuyla ilgili etkinlikler gelmez. "En ki- nüfusunun çoğ u Yunanlı ydı. Kurlayıp geleceğe varmak üzere he- şiseldi r evrensel olan'' lafına kul ak as- nazJtklarıy l a dillere destan olup çı kmı ş tı.
Son zam an l arı n başarı lı Yunan tüccarl arı
deflemişken rota ·ı zınkkk diye du- mayıp ko lonilerimizde nefes alırız.
ruvermiş saatler dokuzu beş geçe.
K i şi sel yaşam larım ız bu kenti n bu- da (Onass is) ya Anadolu'dan ya Türk k ı 
Bakakalmış eldekine zevat; dün yok, ge- gününden soruml udurlar. Biz nas ıl ya- y ıl arı na akı n olan adalardan gellecek pek zor, bugünü devşirmekle ye- şıyorsak, nelerden zevk alı yorsak ve ne- mi ş l erdi r. "(*) di ye yazar. l 958-60'larda
tinelim derken bugün de kalkm ı ş şaha !eri
görmeyi
istiyorsak,
bugün gel d i ğ i lstanbul gözlemlerini , "Anadolu
usulü domatesli , soğanlı , kuzu böbrekli
doludizgin. tut tutabilirsen. B akm ı ş l ar kent imizde onlar var.
bu da zur. Kim kimi tutarsa öpsün di- Gözetilmeyen, kentin bir al büm gibi sak- kocaman bir lenger bulgur" pi ş ire bil en
yerek onu da "millete" havale etm işler.
!anma işlem idir. Geçm işle olan bağın za- Elia Kazan bize aktarır :
Bence, dün de bugün, bugün de bugün y ıflığın ın göstergesi olan bu durum gö- "Kentin anayo lu olan İst ikl a l Cadve gelecekte de bugün derd imiz bakidir. çebeliğimiz in derdi mi? Arkasına desi'nden aşağ ı , limana doğru vurduk.
Her ne kadar Frarıklin başka türlü bu- bakmadan gitme ve geldiğ i y_e re olanca Bir zamanlar zengi n Rum ve Ermeni tay urrnuşsa da onu Refik Hal id hemen düağırlığıy la çökme ge l eneği lstan bul'u n cirlerin (iş l eri iyi giderse amcam) kal dı ğ ı
zeltir:
yaşamına el koyan bugündür. Huzursuz Pera Pa l as' ın önünden geçtik. Parke dö"Franklin " İstikbali görmek güç, bugünü bir topl umuz. Huzursuzluğun sürekli in iş şe li dar yol yok u ş aşağ ı kıvrı lıp bügörmek kol ayd ı r demi ş, ama fıkrimce çıkışları nda, değerlerin tahtaravallisinde kül üyord u; iki yandaki y ap ıl ar y ı kı l sa
"bugün "ü görmek
de zordur, hele yaşayan bir kent nas ıl bundan nasibin i daha iyi olurdu . Otomobillerle hayvanl ar,
"dün"ü bütün gerçekli ğ iyle "bugün"ün almaz? Mümkün ü yok.
he iki yönde birbiini geçmeye satesirinden kurtularak görmek, yani ha- Kendi takma ad ını "Anadolulu" koyan, vaşıyo rl ardı. Beygi rler acı m az ı sca dötırlamak hemen hemen imkan s ı z bir
Anadolu'dan Amerika'ya göçen bir Rum· vü lüyor, . merkepler kısa , s ı vrı çoiştir, büyük marifettir. "(*)
ailesinden Elia Kazan. O düş ülkes inde maklarla,
kan
ç ıkartm ac as ın a
Biz bu marifete sahip değilsek de, dün ü • en üstlere tı rmanmı ş bir sanatç ı o ldu ğu dürtüklendikçe kanl ar sineklere şö l en
hatırlatacak bilgileri sunalım dedik. Bahalde, ona kı zanların hakaret olarak olu yordu.
kalım o "Güzel İstanbul" öyküsünde "Türk" sözcüğün ü kullanmal arını enneler vardı da yok oldu bir daha anım- gelleyemez. Anadolul ulu olmak Rum, Binaları n üzeri kal ın bir kir tabakasıy l a
sayalım dedik. Refık Halid Karay'ın Ermeni, Yahudi, Türk olmaktan önce kaplı yd ı. Daracık yan sokaklarda önleri
gelir. l 900'lerin başındaki İstanbul ege- açık, min ik fabrikalar gördük, mall arın ı
1900 ba_şlarındaki lstanbul'u:
"Biz ls ıanbul'un sokak kökaldırı ma
se rm iş
olan
i şpeklerini, yang ını haber veren tuportac ıl arın
çev resinden do! aş tık ... Ritm ik ve çekici bir temlumlu s akalarını , torbalı goygo ycularını, yine tulumlu çengi
poyla yükselen satıcı sesleri ,"bir
ve köçeklerini, bayramlarda mentür sokak şiiri yle, satı lan m all arın
dil toplayan bekçilerini, di ş çeken
ü s tünlü ğ ünö övüyordu . Burada
berberleri biliriz.
da, dört bir yanda um ars ı z kiş il er
Şimdi izi, eseri kalmam ı ş olan
vard ı , hastalar, sakatlar. Gerçi
nelerini bilmeyiz ki !
b u n l arı görmek bana k ara m sarlık
Gelin askı s ı bile görmü ş tük , Hacı
veriyordu , yi ne de bir filmci için
tehniyesi (karş ılama töreni), sakal
bu, gen i ş, dramatik bir paduas ı , develi sürre ve ilahili meknoramaydı."(**)
tep alayı , hepsi az çok maRefık Halid, Ahmet Ras im de yalumumuzdur.
şad ıkları Istanbu l'da h ay van l arı n
Hoş olanı ş udur ki , bütün bu nları
sefaletinden, ac ım as ı z lıktan, köpeklerden, çamur s ı ç ratm ayı magörüp tanıdıktan sonra, muhitin
içinde yaşadıktan sonra - Hüdaya
rifet sayan yabani ara bac ıl ardan
ş ükü rler olsun- yeni icatlardan da
dert yanarlar. Bitmeyen satıcı
faydalandığımız gibi yeni adetseslerinden dem vururlar. Yalere de uyduk ve yeni şey l erle de
banc ı gözlemcilerden de y akın
tanı ş tık. Faraza radyo dinliyoruz,
bilgiler ediniri z. Bugünün İs bu zdolabı, elektrik süpürgesi kultanbul'u ne kadar farklı acaba?
!anıyoruz; çocuğumuzla plaja ve
"İstanbul o zamanl ar çok pisti, ne
var ki konumunun g üze lliğ i yerbaloya gidiyoruz: Vurguncu, istifçi, karaborsacı , hacıağa neyüzünün bütün kentleriyle boy
öl ç ü şebilir. Orta yerde de Galata
vinden acaip ve eskiden namalum
Köprüsü, üzerinden gelip geçen
mahluklar tanıdık. İyisin e, kö~üsüne hepsine alıştık! "
AŞKI
zengi niyle, yoksuluyla, kudlstanbul yaşamı ironilerde büyük
retlisiyle, zavallısıyla, insanıyla,
bir zenginlik taşu. 19oo·w yııhayvanı y la köprü gözüme uıu bir
!arın devinimi eski ile yeniyi,
demokratik güzergah gibi gödü ş le gerçek olan ı , varolan la inaründü."(*) .
nılmazı birarada yaşattı. KuBugün de, biz o "ulu demokratik
şakların
yaşam
biçimini deg ü zergah "ı batırdık gitti!
ği ştirtti.
Ama
o
dönemin
O dönem valisinin Elia Kazan 'a
sokaklarındaki yaşam , sucular, Gaze te mizin yazarlaı:ı:nd~ N ~:vva l Çizg e n 'iI?
övünç olarak gösterdikleri bizim
sebilciler, arabacılar, pislik ve doyeni ki tabı AŞKIN OLUMCUL ETKILERI _ için çok anlamlı olm al ıdu: "Bize
ğulu alışkan l ıklar ne kadar deçıktı. Gaze te mizde daha ç ok yeme k yazılan
gösterdikleri park, abide, kiğ i şti ? Biçim değişiklikleri al- v e g ezi notları ile tanınan yazarımızın kitabı
taplık , okul gibi şeyler değil de
datıcıdır. Şi m di sucular kamyonla
yeni kurulmu ş, şeker, dokuma,
su dağıtı yor diye, sebilciler plasAtaol yayınlarının 13'ünc ü kitabı o larak
halı fabrikalarıydı."
tik bir bidondan su satıyor diye, yayımlandı.
Karika türist
Tan
Oral'ın
Sadece zaman geçmekte teharabacılar motorlu "arabalar"da
ç iz gile rine d e yer ve rile n kitabın kapağını
ditkar bir el ifadesiyle, devran
G ..1 .. K
f . d.
ay nı devran ! Anıts ı z ve köprüsüz
Çamur s ıç ratm aya devam etu s um ara mus ta a ç ı z ı . ~
k
mekteyken ve sokaklar pislikten
~
ent olur mu? ~
geçilmezken şimdinin deği şikliği '------------------------1
~

T

Saat 8.00. Günün ilk
henü z vurmu ş çevreye. Çan
sesleri günün baş l adı ğ ının habercisi.
Eğer uy anık o l s aydım 5 .30 s ularında
Ga sabah ezanını duyacaktım. Gün doğarken ... .
K alktım ,
pencereden b a ktım. Sokaklara, gele n geçen araba lara ve bina lara baktım. Baktım , çünkü b aş ka
şey
yoktu g örebil eceğ im . A ğ aç l ar
yoktu . Ağaç lı bahçeler iç indeki güzel ,
ş ık , zarif evlerin yerinde ş imdi beton
ormanl arı yükse;Ji yordu.
İşte herşeye rağmen yerinde duran , bir
s ıkımlık ya da bir y ıkımlık canı kalmı ş
bir de ev v ardı Moda'da. Mod a' nın
Bumu'nda. E ski Tubini m ahallesinde.
Her n as ıl sa ka lmı ş bugüne kadar, say ı s ı parmakla gösteril ecek kadar az
o lan diğerı\eri y le birlikte. Adresini ve. re lim önce: Faz ıl paşa Sk. No. 14 Künyes ine gelince, o da; Pafta 39, Ada 78,
P arsel 5. Bir de yan g ın s i go rtas ırı,ın
l evhas ı var ö n cephesinde, 18 19 tarihini taş ıyan ...
ı ş ıkl arı

ürk sözcüğün ün karşılı ğına
eşitlenecek iki sözcük istense ne koyar&ın ı z?

Peki sorun ne?
So run;· ev c an av arlar ı, beton ku rt ları
evi y ıkm ak isti yorlar. Tarihi sil ip süpürme k istiyorl ar. Ç inkü büyük p ara lar kazanacakl ar tarihin s ırtınd an.
Ev imiz, 19. y ü zyılın sonl a rın a d oğru
ya pılmı ş bir Levanten evi as lınd a .
Kagir. Y akl aş ık 1850'ler, 70'le rde n
ka lkmı ş ge lmi ş günümü ze. 19. yüzyıl

apartman yapacakmış: Olm~yan birşeyi y apıyor. Moda'd a hiç apartman
yok. Moda'nın en büyük ihtiy acı da
apartman . Altına da bir aerobik salonu
aç tı mı tamam ! Gerek yok böyle lerine !
Ondan önce bu i ş i erbabıyla yapanlar
ç ıktL .
. Çok
paralar
kazandılar,
Mod a'nın canına okudular, çanına ot
\ıka dılar . Sildiler süpürdüler mimari
miras ı , yokettiler tarihi dokuyu . Sonra
d a rahatlay ıp g ittiler.
Önerimi z böyle beyle re, çeksinler pençele rini tarihi y apıların üstünden.
Fikrimizse, mimari mirasa sahip ç ık
m ayan mim arın mimar olm adı ğ ıdır.
İnşaatç ılık ve mimarlık aras ınd a öne mli ay rılıklar vardır.
Ne y a pmı ş bu ki ş i ? Ev i yıkmak iste mi ş . Bu am açla; as ırlık ağ aç ları buduyorum diye kesip ku şa çevirmi ş,
ama onlar meydan okumu ş, yeşerip
serpilmi ş l er. Evi ille de y ıkacağ ım
diye tutturmu ş, iç inde oturan adamı
apar to par ç ıkartmı ş evden. Gözü doym az bir ki ş i bu , arsalar yetmi yor,
apartman y ıkı p , yerine apartm an yapı y or, varol an a partmanların üstüne iki
kat daha ç ıkı yor, ça lı ş tırdı ğ ı i şç il e rini
de b oşa lttırdı ğ ı kata yerl eş tiri y or. Alt
kat
mülkiyetinde.
Bütün
m alzeme lerini yı ğ mı ş içeriye. Bahçe zate n
ba bas ının ç iftli ği , ağaç l arı kes ti ğ i yetmi yormu ş g ibi geri kalan y eş il al anl an ·
da olur olmaz artık malzemeyl e dolduruyo r ki hükmü okunsun.
Şimdi de bunca zam andır s ağ l am
duran pencere caml an birdenbire kı -

tılmaya ba ş ladı. Varsayalım birisi taş
atmış da kırılmış . Niçin ev boşken
kimse birş ey atmıyordu da, birdenbire
mimarımızın
i ş çileri kalmaya baş
layınca camlar da kırılmaya baş ladı ?
Ev , ciddi bir tehdit altında! "Bize çok
direnirsen, biz de seni yıkarız " açık
tehdidiyl e. Bu i ş böyle! Evin içi çok
dökülürse yapacak birşey yoktur, dı ş ı
da dökülür, ev de yıkılmı ş olur, işte
san a yıkım izni olmadan bir yıkma

yöntemi . Nice
tanbul'da!

ev

böyle

gitti

Evet, arkadaşlar , ev ıçın için gidiyor
g aliba. Birşeyler yapmalıyız! Tarihsel,
kültür ve doğ al mirasımı z a sahip çık
manın zamanı ge ldi de geçiyor bile.
T arih kıyıcılarına , beton kurtlarına
artık derslerini vermenin z amanı geldi.
Bu evin y ıkılmamas ı , kıyım döneminin
sonunun ba ş lan g ıcı olacaktır . Eğe r kurtarırs ak yeni bir dönemi baş latacağiz
hep birlikte ...

Neden ille de yıkmak gerek? Restore
ede lim ; bir devrin, çok önemli çağ 
rı ş ımlar yapan bir devrin simgesi olarak dursun, ba ş ka bir i ş lev kazandıra lım y apıy a, ne dersiniz? Hayd i,
mimarlı ğ ın da artık in ş aatç ılık olm adı ğ ını , bir beyin ve beceri i ş i oldu ğ unu gösterelim herkese. Bir "dur"
diye lim bu gidi şata! Fazılpaşa Sk.
14'teki evimiz

yıkılmasın.

mu ş l ar. Frederi c ile r de, tıpkı Tubini
g ibi, Lo rando g ib\, Nomiko gibi yüzy ılın o rtalarınd a lstanbul'a gelmi ş l er.
Hepsi de Galata'yı i şyeri , Moda'yı yazlık mes ke n o larak tutmu ş l ar. Bize de
Frede ric i g ibilerde n mimari bir miras
ka lmı ş. Kal a bilmi ş mi acaba?

N
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Frederici Ailesine ait evin 5.6.1992 tarih
durumu
Adres: Moda, Fazı/paşa Sokak, / 4
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KH~ Haber Merkezi ...
Ş ehrimizde Eylül ve
Ekim aylarında çevre ile
ilgili üç _sempqzyum düzenleniyor. !kisi
u lus lararası nitelikte olan
sempozyumlan.n tarihleri
ve düzenleyicileri şunlar:
• 7-9 Eylül 199'2 İTÜ 3.
Endüstriyel Kir'ıenme
Sempozyumu, ,
Düzenleyen: İTÜ Çevre
Müh~nq_isliği Bölümü.
Yer: ITU Vakfı Maçka
Sosyal Tesisleri.
• 23-25 Eylül 1992
Second Intematıonal
Symposium on Waste
Management Problems
in Agro-Industries. ·
Düzenleyenler:
Intemational Association
on Water Pollution
Research anıi Control ve
Su Kirlenmeleri
Araştırmaları Türk Milli
Komitesi. Yer: Marmara
Oteli.
• 5-7 Ekim 1992 The
Ninth Turkish - German
- Polish Environmerital ·
Engineering
Symposium.
J;?üzenleyenler: Boğaziçi
Universitesi Çevre
Bilimleri Enstitüsü ve
Mühendislik Fakültesi.
' yer: Boğaziçi
Universitesi, Turgut
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ev mimarisinin de son örneklerinden
biri. İtalyan as ıllı bir aileye ait. FREDERICI ailes ine. Aileden kalma son
ev. Di ğe rl e ri apartman kurbanı ol-

Sözü uzatmayalım. . . Gelmişiz neredeyse 20. yüzyılın sonlarına, bir mü-·
teahhit yüksek inimar çıkmış, }50 yıl
lık yapıy a atmı ş pençelerini , yıkıp
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JakDELEON
Istanbul'da bale ve dans

• stanbul'un "eski"sini yazarken "yeni"sini

I

gözardı etmede üstümüze yok. Yüz yıl öncesinin meyhanelerini yazarken yirmi yaşındaki lstanbul_ Festivali'ni görmezden
geliriz. O festival ki lstanbul'un tümünü "dünyaya açılan pencere"ye tahvil etmiş. kültürel
gel-git aracılığıyla sanatseverlere "bol oksijenli" günler sağlamıştır. Bu aıırların yazan
bale tarihçisi olduğu için de kırmızı hücrelerini
dans gösterileriyle (tabii ki seyirci olarak) besler.
Şöyle bir senaryo düşünelim: Milyonlarca yıl
önce yeryüzü. Akıl almaz güzellikte bir doğal
çevre. Insan adı verilen canlının yeni filizlenmeye başlandığı, ateşin bilinmediği,. konu ma olgusunun doğmadığı bir dünya. Ilkel
insan avlanmış, korkmuş, sevinmiş, sevişmiştir. Doğum_a ve ölüme, coşkuya ve acıya
tanık olmuştur. ünü alınmaz bir anlatı istemi
egemendir benliğine ama sözel dil henüz "yok
hükmünde"dir. O zaman (hiçbir öğretiye, kurama, koreografık yönteme gereksinim duyulmaksızın) bedensel dil girer devreye. Uzun
ya da kısa devinimler, sıçramalar, düşüşler ve
dönüşler aracılığıyla çalışmaya koyulur anlatım sürecinin çarkları. Sonuçta müthiş bir
iletişim akımı doğar " dansçı"dan "seyirci"ye
doğru ... Zaman tüneline dalıp geçmişten günümüze hızla yol alırsak, çağlar boyunca dansın temelde değişmediğini görürüz: Klasik
bale. çağdaş bale, modem dans ve dant tiyatrosunun ortak paydası, kulağa değil de göze
seslenen "bedensel dil "dir.
Nasıl kullanılır bu bedensel (ve sözel olmadığı
için evrensel) dil? Yüzyılımızda bu soruya en
iyi yanıt veren toplulukların arasında geliyor
Ballet du Nord. Yurdumuza ilk kez 1986 yı
lında gelerek gösteriler sunan Ballet du Nord
için o demlerde yayımlanan bir incelememde
"e lmasın damarına yürüyen ışık" diye söz etmiştim. Bu ışığın meşalesi , topluluğun kurucusu Alfonso Cata'ydı kuşkusuz. Bir '"Söyleşi mizde ş u noktalara değiniyordu Cata:
" Herşeyden önce klasik teknik oluşturuyor temel irnizi. Klasik adım yapısı üstüne Georges
Balanchine tarzı çağdaş bale yapımları gerçekleştiriyoruz genelde. Kimi an modem
dansa, dans tiyatrosuna ya da caz-baleye yöneldiğimiz oluyor. Sanatta çokseslilik ilkesinin
gereği de bu kuşkusuz."
Roland Petit Topluluğu, Joffrey Balesi, Le
Ballet du Marquis de Cuevas. Stuttgart Balesi,
Pennsylvan ia Balesi, New York Balesi, Cenevre Balesi, Frankfurt Balesi gibi dünyaca
ünlü topluluklarda dansçı , eğitmen ve koreograf olarak çalıştıktan sonra Fransa'da Ballet du Nord'u kuran Alfonso Cata, kısa süre
önce öte aleme göçtü. Günümtizde Jean-Paul
Comelin yönetiyor bu genç ve dinamik top-

luluğu.
1961 yılında eleştirmen

James Monahan ''.The
Dancins Tirnes" dergisinin ağustos sayısında
şöyle yaı:ıyordu: "Rambert Balesi parasal açı
dan topallıyorsa da sanatsal açıdan güvenli ve
sağlam adımlar atıyor." Aynı yıl içinde yer
alan bir gösteri sonrası, Fransa'nın Madrid Büyükelçisi'nin eşi Mademe de Margerie şunları
söylüyordu: "Rambert yalnız Ingiliz balesinin
değil, çağdaş balenin de beşiğidir." Rambert
Balesi (Ballet Rambert) 1926 yılında Londra'da kuruldu. Marie Rambert yönetimindeki
topluluk 1930'da Mercury Tiyatrosu'nda gösteriler sergelemeye başladı, 1946 yılında Sadler's Wells Tiyatrosu 'nun salınesine geçti. Klasik baleden çağdaş baleye uzanan geniş bir
repertuarla seyirci karşısına çıkan Rambert Balesi 'nin en önemli özelliği, günümüzde yaşayan en yetkin dans tiyatrosu toplulukların
dan biri olması. Topluluğun tarihinde iz bı
rakan koreograflar arasında Frederick Ashton,
Andree Howard, Antony Tudor, Walter Gore,
Frank Staff, John Crarıko, Kenneth Mc Mil lan,
orman Morrice, Richard Alston, Robert
orth, Christopher Bruce gibi "dev" mühürler
bulunuyor.
Neden yazdım bunları ?
Çünkü İstanbu l 'u yazmak ya lnı zca "nostaljik
takılmak" ya da mimarisinden, sosya l/siyasa l
tarihinden, günce_! sorunlarından dem vurmak
demek değildir. Istanbul sahneleri iki ay boyunca (yılın altıda biri) son derece nitelikli
bale/dans topluluklarını konuk eder. Ball e t du
Nord ve Rambert Balesi ,1992'nin "y ıl d ı z" konuklarıydı. Ve adını taş ıyan fest ivalde soluk
aldı şehir ...

ına ı

angını

Galip _KAY.NAK
ransız ihtilali bütün Avrupa'yı sarsmış, Napolyon'un

her ta rafı kasıp kavum1aktayd ı. Av ru pa'nın
tamamen değişmiş .. Napolyon bir kardeşini
ltalya'ya, diğer kardeşini de lspanya'ya kral yapm ı ş tı.
Avrupa ' nın diğer ülkeleri Fransa'nın birer vi layeti haline getirilmişti.
İngiltere'nin; Rusya, Prusya ve İsveç ile yap tı ğı it.
tifak, Fransız ordularını durdurmaya yetmiyord u.
Osmanlı imparatorluğu ile Fransa arasındaki dostluk, ittifak ülkeler.ini.
bilhassa Ingiltere'y i fena halde sinirlendiriyordu. Çünkü Os m anlı imparatorluğu ile Rusya arasında devam eden savaş, R u sla rın büt ün güçleriyle Fransızların üstüne yüklenmesine engel olmaktayd ı. ln gi lizler:
Rusların Fransız orduları karşısında serbest kalabilmesi için, Ruslarla
Osmanlıların barış yapmaları gereğine inanmaktaydılar. Bunun için de
bütün güçleri ile Osmanlı lmparatorluğu'na baskı yapıyo l ar, noıo üstüne nota veriyorlardı. Bu notalar Babı-ali'yi bunaltm ı ştı.

F

orduları
haritası

İngi l izler, Babı-ali'ye 8 Şubat 1806 tarihinde bir nota daha vererek;

Bozcaada önlerinde hareket halinde bu lunan Ingil iz don anmas ı n ııı görüşmeler yapmak üzere, lstanbul'a geleceğini, donanma n ın Çanakkale
Boğazı'ndan geçerken kendilerine hasınane tutumda bulunulmamasını,
aksi takdirde ziyaretlerinin dostça olmayabileceğini bi l dirmişlerdi.
Babı-ali daha bu notaya cevap vemıe imkanını bulamamıştı ki; irili
ufaklı onbir parçadan ibaret lngiliz filosu lstanbul ön lerinde göriildü.
19 Şubat 1806 tarihinde, Çanakkale Boğazı'nı korumak la görev li ~skerlerin bayram namazında olmalarından ötürü ist ih kam l arın boş kalması, aynı zamanda kuvvetle esen Lodos'un da yard ı m ı ile Çanakkale
Boğazı ' nı kolaylıkla geçen Ingiliz donanması Istanbu l ön lerine gelmişti.

İngiliz donanmasının İstanbul'a gelmesi üzerine, İngiltere sefiri bir

'

nota daha vererek:

J. Osmanlı donanmasının İngiliz donanması emrine verilmesin i,
2. Ruslarla derhal barış yapı l masıııı,
3. Fransız sefirinin derhal hudut dış ı edilmesini,
4. Aksi takdirde lstanbul'un tahrip edilerek zaptedi l eceğini, b il dirmişti.
Babı-ali şaşkınlık içinde, bu notaya nasıl cevap vereceklerini düşü n u~
dururken, Fransız sefiri Sebastian, hariciye vekilinin yan ı na girer,
durum Fransız sefirine anlatılır.
Fransız sefiri "5- 1O parça gemi ile İs t a n b u l gibi bi r şehrin zap-

gö rü şmek üzere üç
birimi zi alırız " der.

gün müddet istey in , biz de o zamana kadar ted-

B ab ı -al i Fran s ı z se firinin görü ş l e rini makul görür. İng ili z l e r'den tekgö rüş me k
Fran s ı z sefui ni,

li fl eri

ü~ere üç günlük müddet ister ve ay nı zamanda da
lstanbul 'un müdafaa planını yapmak üzere gö'

rev lendirir.
İ s t an b ul h a lkı Fran s ı z sefaret m en s upl arının nezaretinde cansiperane
bir şe kilde ça l_ı şarak üç gün içinde, Yedikule'den Saraybumu'na, Fenerbahçe'_den Usküdar'a kadar siper ler kazar, 520 top ve 11 O havan yerleştirir. Uç günün sonunda da, Ingili z teklifinin kabu lüne imkan ol m ad ığ ı , Ingili z d on anm as ının derhal s ularımı zd an ç ıkmas ı _mukabil ,
notay la istenir.

Böy le cevabi bir nota beklemeyen İn g ili z l e r, şehri bombardıman için
sahill ere yakl aş m ak isterl_erse de, sahildeki yüzlerce topun ateş i y le karş ıl aş ırlar. Şaşkın a dönen lngiliz d o n anm as ı Kınalıada önüne çekilir.
s ıra l ard a Fenerbahçe'de
na lı ada'ya ç ıkmı ş tır.

Bu

bulunan askeri birlikten bir grup asker

Kı 

İ n g ili z l er su almak için üç kay ı kl a Krnalı ad a'ya ç ıkarl ar . Askerlerimizle k arş ı ! aş ınca çatı ş m aya g iri ş irl er. lngili zlerden seki zini öldü rürl er ve sekiz askerlerini de esi r a lırl ar. A lın an es irler aras ınd a amira lin oğ lunun da bulundu ğ u anl aş ılır. Askerlerimiz es irleri İs tanbul'a
götürürler ve ami ra lin oğ lunu saraya teslim ederl er. ill. Selim bu olaya
çok memnun olur ve askerl eri kırkar altın ile mükafatlandırır.
İ ngi li z l e r askerl erinin geri dönm edi ğ ini ve adada çatı şm a oldu ğ unu öğ

reni nce, Kın a lı ada'y ı top a teş in e tutarl ar. Ada üç gün üç gece cay ır
yanar ve tek bir ağaç bile kalmaz. Kın alı ada o günden bu yana

cayı r

ağaçsız ka lır.

Mora lleri çok yü kselen İ s tanbul h a lkı , sandallarla İng ili z donanm as ının
etra fınd a m eşa l e l erl e, nara atarak gösteri yapar. Bazen de gemiden gemiye geçmek isteyen k ay ıkları zaptederler.
Y iyecek, bilhassa su s ı kınt ı s ı çekmeye baş l ayan İng ili z l er l Mart 1806
sabah ı erken saatlerde, Istanbul'o terk edip Çanakkale B oğaz ı ' ndan
geçmeye ça lı ş ırl ar. Bu sefer Mehmetçik . görevi baş ınd adır. Sahi ilerimi zden ya pıl an top a tı ş l arı sonunda, [ngili z gemilerinden birçoğ u , hasara u ğrayarak batar 130 ölü ve 4 12 yara lı veren lngilizler
kaçar giderler.

(sj---

tedilmesinin mümkün olmayacağın ı göremez misiniz? Gem il erde kaç
asker var ki , karaya çıkıp da şehri zaptedebilsinler? Bunlar yapsalar
yapsalar, şehri topa tutarlar, bir kaç evi yıkar ve şehrin iki yanında yanKaynaklar
gın çıkarabilirler. lstanbul çok büyük yangın l ar görmüştür. Yanan ve
1. Eftalettin Tekiner'in Dersleri .
harap olan yerler tekrar onarılabilir. Lakin devletin şerefi y ı kı lırsa
2. Ahmet Ras im'in Os m an lı Tarihi .
bunun telafisine imkan yoktur. Bir kaç yere yerleştireceğiniz
toplar, onların sah ile yak- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ~
laşm;ılarına man i olur. Siz Ingi lizler'den şartl arı

Uçaksavar yolu ne
zaman ışıklandırılacak?
Sabit Kalaycı Etiler'den bildiriyor...

Yılda 50 milyar kilovatsaat elektrik üretilen ve zaman
zaman · kom ş u ü_lkelere elektrik satan ülkemizin en
kalabalık kenti Iştanbul'da bazı sokaklar hala zifıri
karanlık. Her gün s okakların kazıldığı ve yeterli ikaz
i ş aretlerinin katiyen konulmadığı kentimizde karanlık
bastıktan sonra eve dönmek zorunda olan veya bir
sokak ötedeki ahbabını ziyarete giden kentlilerimizi
bekleyen sinsi tehlike, karanlık sokağın karanlık bir
çukurunda sabahlamak. Kırk yıl lL k Uçaksavar
Mahallesini, Nispetiye Caddesi'_ne bağlayan caddemsi
sokak da geceleri kapkaranlık. üstelik yağmurlu
günlerde z~miı:ı yarı yarıya suyla kaplanıyor. Bir de
doğalg az, ISKI, PTI çukurlarını eklerseniz, eve
ı s lanmadan , ayak bileği burkmadan veya çukura
dü ş m eden ulaş abilen yaya vatandaşları kutlamak
gerekir. Yetkililerden bugüne dek herhangi bir "günah
ç ıkarma" açıklamas ı gelmedi. Bari semt saj<i nlerine
birer Tokai çakmak dağıtsalar da ku~ulsak. (sj---

(sj---

YENİSİ

GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI YARARINA
11 EKİM ADANA SEYHAN OTELİ
TOROS LİONS KULÜP YARARINA
12 ~ 13 EKİMANKARAHİLTON OTEL
ANKARA ATATÜRK LİSELİLER VAKFI YARARINA
14 EKİM İSTANBUL THE MARMARA OTELİ
FINALSHOW
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tramvay
geliyoor

,,

.

Ilker SARIER

R

tramvayımız

aylı tramvay, hafif raylı tramvay, hızlı tramvay, üstü kapalı
tramvay, metro, açık metro, kapalı metro derken, az kaldı kafayı
ü şütüyord uk ki, nihayet nurtopu gibi bir tramvayımız oldu. ·
Dalan'ın kurduğu ve sonradan bazı malum çevrelerce "Bu tramvay
değil, tren" diye eleşt iri alan Aksaray - Ferhatpaşa hattını hesaba
katmazsanız,
şimdi
Beyazıt-Sirkeci
hattında· harbiden
bir
var.

Düşmanlar ça tlasın!

Babıali'de birbirini bir kaşık suda boğacak kan davalı kalemler bile
tramvayın kurulması görüşünde birleşmişlerdi, Cumhuriyet tarihinin en büyük
"müttefik ittifakı" tramvayın kurulması hususunda birleşik cephe oluşturmuş idi,
bu arada bazı münafıklar Sözen'in "hız lı tramvayı" için "saatte 20 kilometre
süratle gidiyor" diyetekten çamur atmaya kalkıştılardı ama şunu teslim etmek
gerekiyor ki, bu şehirc ilik yatırımı, bağırta bağırta son y ıll arın Istanbul hayrına
büyük projelerden biri olmayı başardı. Biz de, gazetemizde "Dan, dan dan.:.
çekilin yoldan ... " diyerekten karınca kararınca tramvaya duyduğumuz aşk _ve
. hasreti dile getirmi ş idik. Yalnız itiraf edey im , henüz binmek nasip olmadı. lki

Biliyorsunuz,

nedenle ..
Birincisi, gazeteden başımızı kaldırıp şu İstanbul'da neler oluyor" diye bakmak
\çin zaman yaratmak giderek zorlaşıyor ..
!kincisi, diyelim, zaman bulup gitmişiz de tramvaya binmeye ça lı şıyoruz, işte o
anda hücum eden i şsiz güçsüz taifesi ve bedavacı hemşehrilerimizin ayakları
altında ezilmekten fena halde ürkmekteyiz.
Bir gün nasip olursa bineceğim tramvaya aslanlar gibi ... Zaten o zaman tramvay
da doğal bir kullanış sürecine girm i ş olacak, .bizim de tramvaya binmemiz zaruret
haline gelmiş olacak, böylesi daha güzel, daha ş ık.
Sırf binmiş olmak için, sırf artislik olsun diye, aman gideyim göreyim de sağa sola
kıllık yapayım diye tramvaya binmey i ayıp sayarım.
Bizim üstelik, barlarda saat 23.00 sularında, sarhoş ettikten sonra tramvay
deneyimlerimizi anlatarak tavlamayı tasarlayacağımız bayan hayranlarımız da
~~

.

Öy le bir fırsat olsa, değ il -tramvaya binmek belki tramvayın tarihi bile
ezberlenebilir, o ayrı konu. Ama tramvaya binmedik dedikse, yanından da
geçmemiş değiliz. Beyazı t-S irkeci hattının nas ıl kazıldığı, rayların nasıl
döşendi ği ni hepsini görmüş, orada meydana gelen keşmekeşi de bizzat yaşam1şız.

Hatta bir takım korkulara düşer olmuşuz. "Bu ahali ile bu tramvay bir arada
oldukça ilginç kazalara tanık olacağız" gibisinden kehanetlere yatmışız, sonradan
bun l arın kehanet olmadığı da ortaya çıkmıştır maateessüf!
Olmadı mı , oldu!
·

mesela, bir taksi ile tramvay tokuştu.
Daha sonra, bu kibar tramvaylarımızdan biri yolun ortasında hüdainabit yürüyen
Istanbullu bir hemşehrimize arkadan bindirdi.
Gazetelerde haberler oldu .
"Tramvayın çarptığı vatandaş hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini
koruyor!"
,Yani tramvay ile insanın çarpışmasından bir · "trafik kazası" meydana geldi.
Dünyanın birçok vilayetinde tramvay var, orada bittabi insanlar da yaşamakta
fakat genellikle ahali tramvayla tokuşmamakta.
Neden derseniz, bunun sebebi basit:
Biz ceSUJ bir milletiz, tramvay mıranvay bize vız gelir. Üzerimize gelirken
tramvayı gördük mü kaçmayız, o kaçsın!
Şimdi birileri çıkıp "Tramvay yollarını tel örgülerle kapatalırri , insanlar ayrı
yerden, tramvay ayrı yerden gitsin, o zaman kaza olmaz" diyebiliriz ama. Bu çok
yan lı ş olur. _
Hiçbir yerde tramvay ile yayalar böyle tel örgülerle ayrılmıyor, biz de
ayrılmamalı.

Zaten şehir içinde öyle tel örgüler, demir parmaklıklar falan çok çirkin ve af
buyurun çok aptalca bir şel.
Tel örgüyü ben şöyle anlıyorum: Biz, millet olarak hangi yolda yürüyeceğimizi
bilmediğimizden her tarafı demir parmaklıklarla kaplıyoruz kusura bakmayın"
Hayır, biz artık nerede yürüyeceğimizi biliyoruz bilmemiz gerekiyor.
Nasıl bilmiyormuşuz?

Biraz dikkat edeceğiz o kadar!
Tabii tramvaya yine dikkat edeceğiz, tramvayın fiziksel özelliklerine.
Tramvay, bir beygir değil, tırrss dediniz mi durmaz, köpek değil, elinize

taş

aldınız mı kaçsın!

Tramvayın gözleri yok, kafası yok, beyinsiz bir makina işte.
Tramvaydan çok şey beklememek lazım.
Nihayet üzerinde bir vatman var, o kalabalığa bir kişi ne kadar hakim olabilir, ani
hareketleri ne kadar kontrol edebilir, diyelim vatandaşı son anda farketti de freni
çekti, bilmem kaç tonluk demir kütle nasıl ve ne kadar zamanda durabilir?
Tramvay ile aynı mahalde yaşayan hemşehrilerimizin bütün bunlara dikkat etmesi
gerekiyor.
Biliyorum kolay değil, Aksayar'da veya Sirkeci'de o gürültü, o trafik hengamesi
içinde, arabadan kaç, insandan kaç, tramvaydan kaç kolay değil, erkekseniz teker
teker gelin!" diyerek işi kabadayılığa vurabilir.
Aman kabadayılık yapmayalım. Tramvayla şaka olmaz! Vurdu mu gebertir!

TRAM/GÜN/VAY!
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için dünya tarihinin
en önemli
odaklarından biri
olan İs tan bu Fu
keş fetmek her zaman
ilginç olmuş. Son
olarak, yayımladığı
rehber kitaplarla
haklı bir üne ula ş an
I SIGHT
GUIDES'ın yeni
serisi "I SIGHT
POCKET GUIDES "
serisinden
yayımlanan

ISTA BUL kitabı
" Hoş Geldiniz" diye

başlıyor, Metin Demirsar
tarafından kaleme alınan
kitap çok hoş bir çalışına

ve özellikle Istanbul 'a
ikioci kere gelen ler için
daha uygun.
Öte yandan İtalyanların
ünlü ~eyahat dergisi
"TUTTOTURISMO" 162.
yaz sayısını Türkiye'ye
ayırdı ve özel bir ek
çıkardı. Türkiye'yi
anlatırken ele Istanbul 'a
büyük yer vere n dergi
Laura OGNA'nın
fotoğraflarını ve İstanbul
yorumunu yayımladı.
Cornucopia dergisinin
ikinc i sayısında ela
İstanbul ve İstanbul'dan
kaçış temel konuları
oluşturuyor. Avusturyalı
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Dünyanın sayılı güzel şehirlerinden olan Istan ul, batı
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NES (02/866360) ln alta stagione la
tariffa PEX (v;ıliriitA 30 giomi) ! n·
spctti.vamento di 984 c 872.000 lire.

Atmosfera diversa al quartiere dei pe· \ ·
scatori. il Kumkapi, quasi deserto di
giorno, la serıı diventa un luogo di festa.
E un susseguirsi di piccoli ristoranti,
con tavolini, tende e insegne ehe si affacciano sulle stradine. A riempire l'a·
ria gia colnıa di aromi ci sono anche le
note e le canzoni: chitarre, mandolini,
sitar e ney, il flauto di canna dal suono
,,.
11
purissimo e coinvolgente. Qui, in questi 1
·
locali piccoli come bistrot, dove l'alle- • r
o essere di casa, Sopra. un prezioso
.- .,
alik. 1 piatti van·
ırana ıempestaıo
igliaı.e aile pre- ·
di perle, rublnl e
come i "gambesmalti, esposıo
aggio fuso con
ne/le sale del
odoro. Squisiti
Topkapi. in alto:
fri tte o ripieuna vecchia casa
il "latte di leo·
in legno lungo
secco e forte
il Bas/ora, can le
Ottima anche
caraıterisliche
se mediterra- ı
decorazioni
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con le sue belle sa.le rivestitc o
maioliche sopra il Dazar delle Sp<

Negli ult.imi anni, molti nuovi al·
berghi sono st.ali costnıiti, :tltri
hanno ırovato la loro collo~ıionc
in antiche dimorc di t.ono. Cosl iı
stato per lo [i YESIL EV (Kabasakal Caddesi 1, tel. 6176785), pa)az.
zetto ottocentesco posizionato stra·
1 t.egicamente accanto alla Moschea
1

tın

roso e rapido. il famoso ti PAN

________
1

i Jour 1

300 illu ı trcıtionı, plonı, ccırteı,

OOVt MANGIARt
lutti i ristoranti il

tlu" ıl ı Turqu l•

000

spett.a. Se non ~ possitıile soggior
ıwvi, vale in pena perO visitarc
suoi saloni dove il liberty si mescol:
con accenni oricnt.aJi. Deliıioso ı
non troppo caro, il !il SOKULU
PAŞA (lshakpa,se Malı. Mehemetpa
şa Sokak 3, tel. 518179012). Chi vuo
le aprirc le propıie fincstre sul Bo
sforo.sccglieriı il!il BEBEK O'l'EL
(Cevdet Paşa Caddesi 113, ı.ı
J633000). Quasi tutu, le grandi ca
tene albcrghierc internazion:ili so
no prescnti a Istanbul: Hilton, Shc
raton, Meridicn, Etap. Not.evolc il
[i RAMADA, nci pressi del Bawr.

1

sayfalarında İstanbul'clan

modacıları tarafından bir
süredir alkışlanmakta olan
yaratılarını su narken

p

EYÜP

söz etti. Genç ve
Rıfat Özbek'in tüm dünya

Galatasaray, Sahne Sok. Ali Han K, 3 No. 302 !stanbul • TURKEY
Tel. : 243 61 90
Fax : 513 13 68
Message : 522 90 35
243 49 10
251 73 25
251 73 23 · 24
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ressam H. Sattler'in
yaklaşık 150 yıl önce
boyadığı bir İstanbul
panoraması derginin iki
tam sayfasına yayılmış
enfes bir baskı.
İstanbul'un yeni ye;·ıeşiın
merkezlerinden Kemer
Country'ye övgüler dolu
dört sayfa ayı:ılmış ve en
önemlisi de "lstanbul'dan
kaçış" yazısı okumaya ve
düşünmeye değer bir
ürün.
Öte yandan dünyanın
sayı lı moda dergilerinden
YOGUE ITALIA
uluslararası modacımız
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ISMAIL HAMI OANIŞMENO

zie, offre ottimo pesce e delizior
mez.eler (antipast1). Di dassc iı l'G
ABDULLAH RESTORAN (Kor
Caddesi 11, tel. 1636406), nel q uaı
tiere di Eminonu. Chi cerca una s<
rala romantic.n, potrA cenare
suon di musica e a lume di candel
a1 C. SARNIC, (Sogukcesme Cac
1
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LA VALEUR HUMANITAIRE
ET CIVILISATRICE DE LA CONQUtTE
DE COSTANTINOPLE
Tra~ d ,
!l."CS RL"T S \lbl

si.irekli İstanbul'dan söz
....__,._-, ediyor oluşunu ve
şehrimizin sesinin
dünyada duyurmakta
sanatrn ı aracı olarak
kullanmasıiıı bizler de
,\lkışlıyoruz. Rıfat

• Ozbek'in bu örnek
~avranışını tüm
Istanbullular sevgiyle
karşılıyor.
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Naim GÜLERYÜZ

.

ISTANBUL
SİNAGOGLARI

Naim Gi.ileryi.iz'i.in İSTANBUL
SİNAGOGLARI da kendi yayın ı olarak
ve ti.im geliri 500. yıl vakfına bırakılmak
üzere yayımlandı. Türkiye'de giderek
artan Amerikan doları ile alış-veriş etme
furyasına kapılan kitabın arkas ında l O
dolar diye yazıyor. Kuşe_kağıda, ö~ensiz
ve gel i şi güzel bir baskı. Is tan bul
Sinagogları toplamı olması açısından
önemli olabilir ama yapılan işe karşı
gayet duyarsız bir ürün, dolar ile
satı lıyor oluşu ise itici bir özelliği bu

da
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THE IMPORTANCE OF THE CONQUEST
OF ISTANBUL FOR MANKIND
AND CIVILIZATION
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DÖRDÜNCÜ
MİLLETLER

ARASI YİYECEK VE
YEMEK KONGRESİ'nin
İstanbul'da yapılacak

olmasını; herşeyden

önce

dünyanın sayılı mutfakları
aras ında yer alan

Osmanlı/Türk
mutfaklarının dünyaya
tanıtılması açısından ç9_
k
önemli bir g irişim bu. üte
yandan Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı (SHP), Kültür
~akanlığı (SHP) ve
Istanbul Büyükşehir

~ -.. ' ' ,·-.·. . .

Belediye Başkanlığı, Kültür İşleri Dairesi (SHP) vb.
devletin hiçbir kuruluşunun katkısı olmadan sahip
çıkılmış ve başarılacak bir iş olması açısından çok
önemli olduğuna inanıyorum. Bakın kimler sahip
çıkıyor: Konya Kültür ve Turizm Vakfı (Feyzi Halıcı,
demek başkanı), Türkiye'nin birkaç yemek yazarından
biri olan Tuğrul Şavkay (bu işin genel koordinatörü
olarak), Mutfak Dostları Demeği'nin üyeleri ve
yöneticileri, gazeteciler, Mövenpick Oteli, The
Marmara Oteli, Divan Restaurant, Pera Palas Oteli,
Kempinski Oteli, Bizim Şehir Haberleri Gazetemiz.
Bunlar sahip çıkıyorlar derken, öyle palavradan sahip
çıkmak değil, yüzer"kişiyi bulan gruplara ücretsiz
yemekler düzenleniyor, konuklar ağırlanıyor, otellerde
neredeyse yok denecek sembolik fiyatlara yatınlıyor
konuklar vb. Kısaca s~ylemek gerekirse, mutfağımız
Osmanlı'nın başkenti lstanbul'da, Türkiyemizin en
güzel şehrinde 35'i aşkın yabancı Ronuğa tanıtılacak .
Sonradan bu işe sahip çıkmaya kalkmasın devlet-i ali, o
zaman ağzımı kimse kapatamaz; olur olmaz
saçmalıklara deve yüküyle para yatırırlar, önlerinde
ülkenin ciddi olarak tanıtımı ile ilgili çok önemli bir
fırsat vardır buna kulak asmazlar. Ama ben SHP'den
ümidimi keseli çok olduğunu daha önce de
söy lemi şti m ; bu insanların içlerindeki hizip işleri ile
uğraşmaktan önlerini görmeye zamanları yoktur
nedense. Uç-altı eylül günleri arasında lstanbul'da
yapılacak ·enfes yemekler yenilecek, yemek üzerine
ciddi tartışmalar yapılacak, bildiriler sunulacak,
şaraplar degüste edilecek ve ~ir yıl sonra yeniden
buluşmak üzere \\Yrılınacak. Ingiltere'den,
·
Avustralya'ya, Ozbekistan'dan, Azarbeycan'dan,
Japonya'ya birçok ülkeden gelen yemek u stalarına
buradan
. .

"İSTANBUL'A HOŞ GELDiNiZ!"

ytAYRAL
DİVAN OTELİNDEKİ DEGÜSTRASYONDA
TADI LAN ŞARAPLAR
Atatürk Orman Çiftliği · Ankara Şarabı- Kırm ı z ı se) · 1988
Atatürk Orman Çiftlığı - Kilıs Şarabı - Kırm ızı sek - 1989
Doluca - Antik - Beyaz sek - 1989
Esentepe - Golden Nobel - Beyaz Domisek · 1990
E:sentepe - Golden Nobel - Kırmızı sek - 1991
Esentepe - Hasret Geceleri - Pembe sek - 1991
Esentepe - Hasret Geceleri - Kırmızı sek - 1990
Esentepe - Kabare - Kırmızı sek- 1991
Esentepe - Kabare - Kırmızı sek - 1990

1992
RASYONEL
ŞARAPÇILIK

Kavaklıdere
Kavaklıdere
Kavaklıdere
Kavaklıdere
Kavaklıdere
Kavaklıdere
Kavaklıdere

- 1975 Beyaz · Beyaz sek - 1975
· 1975 Kırmızı - Kırmı z ı sek - 1975
- 1976 Beyaz - Beyaz sek - 1976
- 1979 Beyaz - Beyaz sek - 1979
- 1980 Beyaz - Beyaz sek - 1980
- 1987 Selectıon - Beyaz Sek - 1987
- 1989 Tatlı sert - Desert tatlı - 1989
Kavaklıdere - 1990 Özel beyaz - Beyaz sek- 1990
Kavaklıdere - ~fsane - Beyaz sek - 1991
Kavaklıdere - inci Damlası - Köpüklü sek - 1991
Kavaklıdere - Rosato - Pembe yarıtatlı -1991
Tekel - Buzbağ - Kırmızı sek - 1990
Tekel - izmır - Kırmızı sek - 1991

4. MİLLETLERARASI YEMEK
KONGRESİ'NE KATILACAKLAR
Mathew Fart/ İngiltere
.
Clanssa Dickson Wright / lngiltere
Birgh Siesby / Danimarka
Hanne Goldschmidt / Danimarka
Cherry Rı pe / Avusturalya
Charles Perry / /)BD
Alan Davidson / lngiltere
Yaman Renn~n / Almanya
Martın Lam/ lngiltere
Ord. Prof. Anna Masala/ halya
Mana Masalçı / halya
Paul Lavy / lngilter~
Margaret Shaida / lngiltere
Doç. Valenbna Kotenko / Moldava
Yembergen Allambergenov / Özbekistan
Edit Tasnadı / Macanstan
Darra Goldstein / ABD
Kazım Kurbanzaqe / Azerbeycan
Jane Davidson / lngiltere
E lızabet Konesko / Makedonya
Taçgey Deb!1ş / Kuzey Kı brı s Türk Cumhuriyeti
Yan Kıt So / lngiltere
Evelyn Lyle Kalcas / ABD
Alice Arndt / ABD
Naile Minay / (IBD
Jill Narman / lngiltere
Samı Zubaida / lngtttere
Holly Chase / ABD .
Christopher Rya,:ı / lngiltere
Frances Ayan / lngiltere .
Maria Jose Sevilla Taylar / lşparıya
Prof. Dr. Richard Hosf\ing / lngiltere
Josceline Dimbleby / lngiltere
Prof. Dr. Ahmet Cabir Ahmetof / Azerbeycan
Lucina Antonovıc Bauer / Polonya
Danuta Chıelowska / Polonya
Suat Engüllü / Makedonya
Jia Zhongdi / Çin Halk Cumhuriyeti

diy9rum. .
MOVENPICK HOTEL-KAZAN
İstanbul'da Mövenpick Oteli'nin kurulmasında iki Türk
gencinin ciddi emekleri vardır. Bunlardan birisi,
kulakları çınlasın kuruluşun eski başkan
~ardımcılarından Suat Sadok'tur, diğeri de halen,
Türkiye, Yemen, Arap Emirlikleri, Arabistan ve
Mısır'daki gruba bağlı otellerin bölge satış
müdürlüğ ünü yürüten Sedat Nemli'dir. Sedat Nemli,
İstanbul'un iyi ailelerinden birisinin iyi öğrenim
gö rmü ş, helal süt emmiş evlatlarındandır. Ana dili gibi .
Ingi lizce konuşur. Kendisi ile tanıştığımızda bana
Mutfak Dostları ile benim önerebileceğim birkaç
yemek-severe yeni aç tıkları Kazan Lokantas ı'nı
tanıtmak için bir akşam yemeği vermek istediğini
söyledi . Tuğrul Şavkay, Ali Esat Göksel, Muhtar
Katırcıoğlu, Neşet Kırcalıoğlu, Ergun Köknar, Ahmet
Örs ve Adnan Ekşigil'den oluşan bir grup kimimizin
eşi tatile kaçmış kimimizi de yalnız bırakmamış olarak
otelin genel müdürü, yiyecek içecek müdürü, halkla
ili şki ler müdiresi ve Sedat Bey'i n de h az ır bulundukları
yemeğe katıldık. Bendeniz hayli mızmız ve yemek
konusunda da pek "seçer" olduğumdan imam bayıldı
önüme konduğunda şöy le bir durdum, çünkü lokantalar
bu yemeği öyle kötü yapıyorlar ki korkuyorum
yemeğe .. . Ancak yemekleri Tu ğrul tadıyordu ve onun
onay verdiği bir yemeğe çatal batırmamak ayıp olacak
diye düşünüp bir lokma alayım dedim, efendim
rahatlıkla söyleyebilirim ki imam bayıldı yapmayı
aşçıbaşı Necati Duran biliyor. Ayıp olmasa biraz daha
isteyecektim. Bize tattırılan yemeklerde (katılanların
imzası olan menüyü aynen yayımlıyorum) eleştirilecek
hiçbir şey yoktu, övecek çok şey vardı ama bu başlık
a ltında övgü yok biliyorsunuz! Gelelim servise: Bence
İstanbul'da "biz iyi lokantayız, deluxe lokantayız" falan
diye anlatıp da bir işi tam beceremeyenler şef Yılmaz
Özkızıhrmak'tan ders al mak zorundalar. Servisin
incelikleri ni doğru olarak bilmenin yanısıra, ekibini
öyle bir yönetiyor ki san ırs ınız ruhlar servis' yapıyorlar.
Etrafta, başınıza dikilmiş bir garson yok. runa başınızı
çevirip de birşeye ihtiyacınız olduğu zaman da hemen
bitiveriyorlar yan ını zda . Kı sacas ı çok başarılı bir servis

Cst-Dr. Altay YAVUZESER
Ziraat Yüksek Mühendisi

ffiutfoh. Dostları Derneği

mızın.ti
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atron hop oturuyor, hop kalJayor: Kendi yokluğunda hazırla
Ağustos sayısının
baştan

, nan

savma bir yaz sagörünümünde
ol ması, Editörün gelenekleri hiçe
sayarak genel gazete tasarım toplantısına
katılmayıp,
önceden
yaptığı toplantı ile gazeteyi uzaktan kumandaya bağ l ama niyetleri,
taa Seoul'lerden fakslarla haber
vermesine rağmen "Metropollerden" sayfasına başlanmamış olması, kendisinin otoritesinin hiçe
sayıldığı vehmine kapılmıs olması nedenlerinden olacak pek sinirli. Bu yazının da gündeme geleceği Eylül sayısı toplantısında
neler olacak bakalım? Mustafa'nın gazeteyi önce yıkayıp
sonra baslaya verme tekniğinin
alkışlarla
karşılanacağı
muhakkak, çünkü patronun Temmuz
sayısı
fırçasının
izlerini silebilmek için, Ağustos sayısının
kağıtlarını önce birkaç saat bol su
ile boş basıp sonra renkli basJalara geçmiş ve pınl pınl renkli
fotoğraflar elde etmeyi başarmış.
Zaten bizim gazetede kimin gücü
kime yeterse, bunu artık herkes
biliyor.
yısı

İstanbul Dergisi'nin gafları bini
aştı artık; ikinci sayılarında bizim
gazetenin ilanını basmak durumunda olmalarına rağmen "aa
pardon bilmiyorduk!" diye bir ge-

rekçe ile basmadılar. Oysa anlaşma bizde iki yarım sayfa basılan ilana karşılık 9ir tam sayfa
onlarda basılacaktı. Istanbul Dergisi'nin ikinci sayısında toplam
yirmiiki tam ve bir yarım sayfa
ilan almış olması da bizimkilerin
hayli bozulmasına neden oldu.
Ama 'yapılacak birşey yoktu
çünkü bizim gazetenin ilan/
reklam işiyle kimse uğraşmıyor.
Ondan sonra da suçlu aranıyor.

kendisinin izinli gösterilmesini is~
çünkü gazetenin bu renkli,
ve çıplaklı halini hiç de
uygun. bulmuyor, "tasvip" etmiyormuş. Bunu duyan patron
hemen Editörü arayıp "hangi nedenle yazmıyorsa, o nedeni yazın
siz de, tatilde, matilde demeyin
sakın" diye uyarmış uyarmasına
ama, Editör "Deli misin be adam?
Zaten Yavuz Bey beni ilk elde giderilmesi gerekenler listesine
temiş,
boyalı

NEA ROMA
L1~L1IKQL1VLARI
Tabii bana kalırsa bunun tek suç- . almış,. bir de adamla talusu bu işi ciddiye almamakta di- Jaştıracaksın" diye karşı çıkmış.
renen patronun ta kendisi.
Patron, özellikle Editöre söz dinletemiyor olmaktan ötürü · pek
Bizim gazetenin boyalı basını ve "muzdarip."
böyle gazeteleri okumayı sevenleri yoğun biçimde eleş Bildiğiniz gibi bizim Patronun en
tirdiğini varsaydığı son üç sa- birinci iddialarından birisi kenyısındaki ·çıplak birinci
sayfa disinin de bu ülkenin yauygulaması da bu sayı ile bitip
normale dönüyor. Ama sanmayın zarlarından biri olduğudur. Hatta
ki bu dönüş Hilmi Yavuz'dan ötü- onun için; "sen yazar - şair derüdür: Alakası yok! .. Bu çok ön- ğilsin, bu işi kötü yapıyorsun"
ceden planlanmış bir dönüş . Evet, diyen nicelerine "benim gibi kötü
Hilmi Yavuz Patronu aramış ve şairler, yazarlar olmasa sizin iyi

olduğunuz

Güzelliklerin azaldığı
ve her geçen gün
biraz daha

tartışmaları sürüyor

yalnızlaştığımız

bugünlerde ...
Siz de sizin gibi
birileriyle ilişki kurmak,
onlarla güzellikleri
ve sevinçlerinizi
paylaşmak istiyorsanız ...

KH Haber Merkezi

M

imarlar Odası İstanbul Büyükken!
3 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen "Kültür Mirasımızın
Korunm as ında
Toplumsal Duyarlılı ğın Yükseltilmesi" ve 1
Temmuz 1992 tarihinde düzenlenen "Sür- ·
dürülebilir Kalkınm a İ çi n Mimarlık ve Koruma Mevzuatı.nıız" konulu toplantılarda konu ş macılar tarafından dile getiri len görü ş ve
öneriler çerçevesi nde ortaya ç ıkan genel ilkeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yasası'nda yapılmak istenilen değişikliklere
ı_ş ık tutuyor.
Ozetlenmiş ilke ve yaklaşımlar şöy l e s ı 

anlaşılacak?"

Cst--

"Nasıl bir koruma yasası?"
etmeyecek şekilde p l an l anıp , geyönelik etkin hüküm ve kurallar getirmelidi r.
5. Korumada, taşınmaz kültür varlık l arının
"tek tek" ve salt "örnek saklama" amacı taş ı yan tescil uygulamasıyla- yetini lmeli, daha
genel anlamda ve çevresel ölçeklerde doğal
ve kültürel kim l iğin korunabilmesi anlayışı
yasaya egemen o lmalıd ı r. Bu amaçla, özellikle imar planlarındaki koruma hedeflerinin,
yine salt SİT'leri içeren koruma planlarıyla
s ınırlı kalmaması , kent planlamasının bir
bütün olarak korumayı temel alması yönünde
etkin kurallar ge li şt irilmesi yasal zoralanıyor:
runluluklar arasına a lınm alıdır.
1. Koruma kuralları, kuruluş olarak "bi limsel 6. Özellikle " taşın ır " kültür varl ıkl arı üzerine
ağ ırlı ğı olan" ve bu ağı rlı ğ ın tüm kararlara
yarat ıl an ve bu değerlerin haksız kazanç ve
"yans ıuldığı" bir yapıya kavuşturulmalı; statü · spekülasyon kaynağı olmalarına yol açan , daolarak "özerk", poliıik-ekonomik ve idari h ası , bu olumsuz süreci piyasa kuralları ile
bask,ı lara karşı "korunmuş " , vesayet a ltında
de birleştirerek " m eşrulaştıran " özel koolmayan özgür çalışma güvencesi içinde leksiyonculuk, definecilik, antikacılık yb.
görev yapmalıdır. Kurulların ve a ldıkları ka- gibi faa liyetlerin ulus ve insanlık adına etkin
rarların denetimi de demokratik, hukukun üs"kamu denetimi" a ltın a alınması; eski eser-,
tünlüğünü temel alan ve "sivi l duyaı;lılığın
lerin alınıp , satıl an ve üzerlerinden "kar" ed ikatılımına " aç ık olmalıdır.
len ticari meta olmaktan kurtarılmaları; ve bu
2. Doğal ve tarihsel değerl erin korunması ve değerlı;rifı birer "evrensel emanet" olarak
yaşatılması için özverili çabalar gösteren, ve
devlet tarafmdan korunup, saklanmaları , yeni
bu nitelikleriyle uygar toplumlarda ko- yasal yapılanmada kesin hükümlerle yer alrunmanın "demokratik güvencesi" say ılan ,
malıdır.
çev reye duyarlı örgütlerin, hüküm eı dışı kişi, 7. Yeni Koruma Yasası, doğal-ıarihsel
kurum ve gönüllü grupların korumayla ilgi li kültürel ve ekoloj ik çev re zenginliklerinin
karar, uygulama ve izleme süreçlerine etkin korunmasını içermeyen ve "önemsemeyen"
katılımı sağ lanmalı ; bu örgüt ve oluşumların
bu nedenle de tahrip ve yok olma l arına yasa lı
çalışmaları, eylemleri, yasal ve Anayasal güzemin hazırlayan kentleşme , imar, çevre, tuvence altına alınmalıdır.
rizm vb. gibi ilgili diğer tüm yasalardaki bu
3. Koruma Kurulları, kültür ve doğa de- olumsuz etkileri "giderecek" , onların üzeğerlerinin korunması ve değerlendirilmes i korinde, ve "ülkenin sahibi o lman ın " getirdiği
nusunda, ilgili tüm uzmanlara sahip olm a lı , güçlü işlevi olan bir temel yasa olma lıdı r.
fark! alanlar, farklı uzmanların görüş ve ka- Buna bağlı olarak, yine kentl eşme, imar ve
rarına bırakılmalıdır.
turizmle ilgili yasalarda da gerekl i yeni dü4. Koruma Yasas ı , hızlı kentleş me-göç ve zenleme ler yapılarak , ülkenin şekill endirilkonut ihtiyac ı ile ortaya çıkan yeni gelişme
alanlarını da dikkate almalı; bu alanların
kente ait doğal ve kültürel çevre değerlerini
DEVAMI ONSEKiZDE
I
Şubesince

nasıl

diye yanıt verir. Ancak i ,dir, kötüdür, ama adamın dediği gibi
öyle ya da böyle yazarlık işine bulaşmıştır ve kendisine göre de
söyleme biçimletj yaratmayı denemektedir. Nedir bu söyleme biçimleri? İşte zaten kavganın en
babası d~ burada kopuyor: çünkü
bizimkinin "söyleme biçimlerini"
yalnızca Editör biliyor ve beğenmiyor. Hatta dilbilgisi kurallarına aykırı söyleme biçimleri
olduğunu söylüyor ve Patronun
hemen hemen bütün yazıları dizgi
öncesinde Jazam'I.k çıkarmışcasına
kırmızı kalemle · "edit" ediliyor.
Tabij Editörün ikinci işi olarak bilinen düzeltmenlik sırasında bazı
sözcükleri "patronun yazısında"
yanlış yazması da bildirilen dedikodular arasında. Patron bu nedenle Editöre hınzırca planlar hazırlıyormuş: Örneğin sabah saat·
beşte acil bir nedenle telefon edip
onu uykusundan uyandırmak gibi
ve ne diyormuş biliyor musunuz?
"İnşallah yataktan fırlarken koynunda yatan karakedisi tırmalar
onu da görür gününü .. ." inanın
bunların "adult" olduğuna inanmak da zor, ama işimiz duyduğumuzu aktarmak: Yapılacak
bir işimiz yok ne yazık ki ...

yok

li şebi lmesine

(sf--

Kültür ve sanat dünyasında
neler olup bittiğini
öğrenmek istiyorsanız ...
Okuduğunuz, seyrettiğiniz,
izlediğiniz

tüm
etkinliklerin
tadına varmak istiyorsanız ...

Hürriyet Gösteri'yi de okumalısınız
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BAŞYAZI

DEG0STASYON

'f.ııirul Şavlıay, TUrtiyc'de yemek ~ mcıdıaımı ~
gelen adlanııdaııdır ve bu işin dopu )'apılmııı ıçiiı de.ııelt çıot çaba iı/
özen gösterir. ~ 1 Temmuz günü bizleri Dtfan Ohıl'ııe d;vııt 4'
Ürgüp'teki uluslarırası yarıpnada albn ve bOyllk akın ılın yetti #.ı"
raplann tadılması için bir araya geldik ve TBKEL'in profesyonel pdp
ıadıcılan Tezcan Gürkan ile Dr. Altay Yıvıızeııer'in denetiminde 'ile
açıldamalan ile şarap ıaıma bilgimizi geli§tirdik. T. Şavkay, işe baflarlcen şaraplarla ilgili olarıık, l,1epimizin göıUşlerimizi de zaman uııııııı
bildinnemizi istemişti. Mulıtar KabraotJu nedense bir şarabın etiketindeki ticari adına takıldı ve uzun uzım şarap dıoı bir konuda eleş
tirilere başladı. Bence gayet yersiz ve geıdcsizdi. ~ o firmanın
yetkilisi de aramızdaydı ve amaç fınnalar rekabetini vb. kooulan tar·
tışmak değil keyiflice şarap tatmayı ustalanndan öğreıımek, bil
diklerimizi geliştirmekti. Bu degüstasyon bize bir gerçeği daha ötıeıti:
O da Türkiye'de şarapseverlerin bir kısmının Fransız-lıaiyaıı eJro..
!ünden, bir kısmının da Alman-A vustuıya ekolünden oldukları idi.
Divan Oteli'nin salonlarında Tuğrul Şavkay'ın davetine kanlanlar yaklaşık dört saat süren degüsıasyondan hafif çakırkeyif ayrıldılar, çünkü
tadılan şaraplar tükürillmedi.. .

Efendim

T"ıcaretin, pazann, alış-veriş'in dışında bir de soıyo-külıtırcl bir dünya
var batının dıtJ!Kla w batıyı besleyen. Gittikçe azalan kitapçı dilltkarılanna sittiğimiz ı.aııwı yalııızca· batılı yazarların çevirilerini buluyoruz. Birkaç Mao ve Zen kitabının dışında buralarda neler olup bittiğini görmüyoruz, bilmiyoruz. Gazeteleri açtığımız zaman Yeni
2'.elanda halkının, Avusturalyalı'lann, Zambialılar'ın ya da Senegıılli'lerin nefer yaptıklarını, sortınlannın ne olup ne olmadığını bilmiyoruz, bilmediğimiz gibi onlara da haberlerimizi de ulaştınnıyoruz.
Oysa devletin koııttolilnde bir haber ajansımız, CNN'den sonra dünyada en geniş alana yayın yapan bir televizyon kuruluşumuz var.
TRTde Tilrltiye'nin Sesi Radyosu var. Radyo var ama reklamı yok.
Dünyada, yurt dışında çalışan Türk işçisinden ya da Türkçe konuşan
cumhuriyetlerden başka kimlere duyuruluyor bu radyo? Yalnızca Türkiye ile ilgilenen devletlerin dinleme istasyonlarına resmi görüşlerimizi

bildirebiliyoruz bu radyo ile, o kadar...
Gözlilltlerimizi çoğaltmalıyız. Dünyaya çeşitli gözlüklerle ve çeşit!~
yönlerden bakmayı öğrendiğimiz ölçüde yeni dünyanın yapısındaki yerimizi daha rahat bilebilir, belirleyebiliriz. Başka latalara gidip de,
Amerikalı edasıyla "How are you?" demeye kalkışırsak, bugün olduAumuz yerden pek öteye gidemeyebiliriz.
Burada en önemli görev basın - yayın kuruluşlarına ve seyahat-tur
acenıalanna düşüyor. Dünyadan haberler dendiği zaman, dünyayı Avrupa ve Amerika ile kısıtlamadığımız ölçüde varız. Seyahat planlarımızı yaparken de Kenya'da avlanmanın, Tailand'da ucuz kadınlarla
ilişki kunnanın ötesinde beklentilerimiz olmasını öğrenmeyi amaçladığımız ölçüde varız.
Yeni gözllllder çevreniz.de durup duru)'QI'. Elinizi uzaup almak ise sizin
eliniz.de. Ô7.ellikle iş adamları açısındmı bakuğımız zaman: Boş verin
devlet büyüklerinin gezilerini, yeni diller öğrenin. Çok dil bilen insanlara şirkellerinizde yer açın ve onlarla birlikte açılın dünyaya. SSK
primlerini ödemeyerek üç beş kuruş faizin hesabını yapacağınıza, dünyanın enginliğine açılın. Parayı da dünya ile ilişkilerinizi arttırarak ka-

Metropollerden

zanın.

••••

Geçtiğimiz

aylarda Hong Ko,:ıg ve Kore'de çok hoş yemek tecrübelerim oldu ve ardından da lsıanbul'a gelip o özlemi duyımca HUton Dragon Çin Lokantası'na gidiverdik. önceden haber vermiş olmama rağmen Pekin ördeği yerine fınnda kızarmış ördeği yedirdiler
bana. Şimdi aşçı "TIK" söz verdi; bir kez daha üç gün önceden haber
vereceğim ve bana doğrusunu pişirecek. ..
Yeni KiRiK TABAK'larda buluşacağız ve gelecelı_yazımızda sanıyorum geniş olarak bu ay yaşayacağımız yemek ş61enlerinden söz
açacağız.

Afiyetle ...

BİZİM ŞEHİR HABERLERİ

OON'T WORRY, EVERYTHING WILL BE ALL BAD

HEMEN ALINTI YAPTILAR

Nevval ÇİZGEN

GAZETECİ ALİ BEKTAN UTANMADAN HABERİMİZİ
NEREDEN ALDIGINJ YAZMAMIŞ

lstanbul life is rich in ironies. 1be radical chaııges of the 1900s
brought old and new, dream and reality, tlıe existing and tlıe incredlble
face ıo face. Lifestyles altered from generation ıo gcnention. Yet how
much has really chaııged? Alterations of fonn an: deceplive. Today the
water carriers use lorries, the sebilcis use plastlc contaiııers, and the
drivers have exchanged their horses for auıomobiles. But
splash
mud on passers-by just as the carriages ı.ısed ıo and the stıcels are as
impassable as eYer.
When will we leam that our personal lives are responsible for tbe
presenı state of this city? The way we wanı ıo live, whatever we get
pleasure ouı of, and whaıever we want to see, are what make up our
city today.
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He continues: "The district of Makrikoy ~ a Jargely Greek 'population, makri meaning "distıınt" and koy being Turk.ish for village.
1lıe two cultures are inteıtwined in !his name."
Elia Kazan, who can "cook a greaı panful of Anatolian style bulgur
with tomaıoes, onions and Jamb liver", visited lstanbul in 1958-60 and
recorded his impressions: "We set off down the bili towards the harbour, pası the Pera Palas where at orıe time the rich Greek and Armanian merchants (my uncle ıoo when his business was doing welll
used to sıay. The cobblestoned narrow road woutıd down the hiUs. it
would have been bener if the buildings on either side had been de
molished. Automobiles and animals were struggling to overtake one
another in both directions .... in arhythmic and aıtractive lilt the voices
of the streeı vendors, lik,e a kind of street poem, praised the goods they
were selling. On ali sides were hopeless people, the sick and disablcd.
Although the sight mademe depressed, it was a dramatic panorama for
a film direcıor."
In his memoirs. the novelist Refik Halid Karay pointı, aı the difficulty
of digesting changes. "Obviously after centuriu of absolute monarchy
and slavery it takes time to achieve libeny. The most radical laws can
not over throw human nature arıd the social order and rcplace them
with new. No one, throughout history, has ever succeeded in that."
Those who care noıhing fora city's pası, cannot live its present to the
full. Those who do not take responsibility for the present lose both pası
and future. Elia Kazan's father and wıcle, both of whom were birds of
passage, always said thaı tlıey did not ırust in faıe: His uncle used to
say. "Don't worry, it will ali turn out bad. " We are ali migraıory birds
and under a cammon threat: lstanbul's present.

Evet, Yeni Günaydın Gazetesi mulıabiri Ali Bekıaıı gazetemizden
aparttığı röportajı, gazetecilik gelenek ve ahlakını hiçe sayarak, gazetemizin adını anmadan ve üstelik utanmayıp kendi imzasını da koyarak yayımladı. Bu arkadaşımızı şiddetle kınıyor ve yokuşun geleneklerinin hiçe sayılmaması için de gazetesinin sorumlularını

YORUM

uyarıyoruz .

New York 5. Caddede 40 bin"Gay"' yürüdü
KH. C üneyt Ayral NYC'den bildiriyor ... Amerika Birl eş ik Dev letleri'nde San Fransisco ve Atlan ta'dan sonra New Yo rk şe hrind e de üçüncü cinsi n y ürü y ü ş ü yap ıl d ı.
- 28 Haziran günü saat öğ l e 12.00'de baş l ayan yürü yüşe eşc i nse l erkek ve kadınl ar , traves tiler, transseksüeller, bağlı o l d ukl a rı kurulu ş l arın bay rak l ar ı
altında şenl ikl i bir .biçimde k a tıl d ıl ar . Y akl aş ı k 40
bi n kişi n in kat ıld ığ ı yü rü y ü şe çeşi tli eyaletlerden
milletvekil i ve senatör a<lay ı olan po li t ik ac ıl ar ,
AIDS has ta l arı, AIDS h as t a lı ğ ının yay ılm as ını önlemek için ku rulm uş k urulu ş l ar, eşci n se l anne ve
baba çocu kl arı ile, eşc i nse l av ukat, doktor vb.
meslek k urulu ş l arı da kat ıl arak k eııd i örgütlerini
tanıtan pankart lar taş ıdıl ar , b roş ür ve bildiriler dağıtt ıl ar. B azı k urulu ş l ar da "güven li cinsel ili şk i "
sloganı ile yürüyüşü izleyenlere prezervati f ve rdi ler.
40 bini aşk ın eşci n se l in y ü rüy ü şün ü bir o kadar k i ş i
de ka l dırımların ke n ar ınd an ve zaman zaman coş
ku lu destekleme alk ı ş l arı ile izledi. ew York metropoliten polisinin kad ın ve erkek pek çok say ıd a
memur ile sıkı güven lik önlemleri a l d ı ğ ı y ürü y ü ş,

mesmde ve
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Ingiliz

Masonları kapılarını

~e>rıtl:r~.

el.~

ha.ika a.çtila.r
ngiltere Birleşik Büyük Locas ı ' nın 275. ku ru luş yı l 
dönümü, 10.000 mason ve 2000 davetl inin kat ıl ç ı ğı bi r
törenle Londra'daki Earls Court are n as ın da ku tlandı.İngilte re Birleşik Büyük Locasının Büyük Üstad ı
Kent Dükü; "Mason olmayan kişi l er biz i her zaman merak
etmişlerdir. Onların bu merakını sayg ı yla ka rş ıl ama l ıy ı z"

dedi . ( s j -

WAltcr Eli!, lıwv\ll~tııc,

kullanılmasında
·ıı olan tiım
imizi ve çevre .,..,llıW.tl:P
gar anlayışa ka~;;rulması sağ-

Ç OLARAK: Kiılt°"~biat Varlıklarını
ma Yasası, yu~ i ilke ve öneriler ışığ
_,.,.g!lı tum kesimlerde, sivil, ş uşumlarda
~
ışıtarak ve genel mualiakat ağlanarak;
b) Türkiye'ninde imzası bulunduğu ulusulararası koruma sözleşmeleri,
çevre kalkınma ve demokrasi bağlamının evrensel ilkelerini sağlayaıı
protokoller ve yine ulus lararası kültür ve çevre kurumlarının öngördükleri ilke ve politikalar ile koşut bir içeriğe kavuşturularak
ve
c) En genel anlamda, yeryüzü değerlerini ve insan uygarlığının binler~ yı_l_lık.. zengin. birikimlerini "tüketmeden" gelişmeyi öngörüne
"SURDURULEBlLIR KALKINMA" anlayışıyla eşgüdüm içinde olmasıııın, ülke çıkarlarına yönelik gerekleri yerine getirilerek,
ele alınmalı ve yasada önerilen değişiklikler de bu temel ilkeler çerçevesinde olgunlaştırılmahdır.
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giyimini kuşananlar) olarak bilinen grup, eylemini yürüyüşün ertesi
günü de sürdürdü. Pazar günleri New York şehrinin eğlence yeri olan
South Seapon Street'ten Özgürlük Abidesi'ne gezi düzenleyen gemilere
binen kadın kılığındaki erkekler ile erkek kılığ ındaki kadınlar kendilerini destekleyen bir televizyon kuruluşu aracılığı ile bir saati aşkın
süren bir programa katıldılar ve insanların istedikleri yerde istedikleri
gibi giyinme hakları olduğunu vurgulayıp, özellikle sınır polislerinin
haksız yere kendilerini taciz etmesini protesto eniler.
Gazetemiz, dünyarın belli başlı meıropollerinde olup bitenleri okurlarına duyurarak., lstanbul gibi dev bir şehirde olu şması gereken hoş
görü o.rtarnına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
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Meşelik Sokağı ötesinde Esayan Enneni Lisesi ve bahçesinde ise
küçük Surp Harutyun Enneni Gregoryan Kilisesi bulunmakta. Kilise,
lise ile birlikte inşa edilmiş. Mıgırdıç ve Ohannes Esayan kardeşler tarafından yaptırılmış. Esayan kardeşlerin isteği ile kilisede cenaze törenleri gerçekleştirilnıezmiş. '(aşlı Enneni bekçi bize bunları anlatırken , kilisenin idari olarak Üç Horan Kilisesi 'ne bağlı olduğunu da
ekliyor.
.
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SURP HARUTYUN

Refık Halid Karay anılarında değişimlerin ne denli güç sindirildiğini,
sindinnenin bir süreç sorunu olduğunu net olarak anlatır: "Biliriz ki,
asırlar süren bir padişahlık ve esirlik devrinden kısa zamanda hürriyete
erişilemez. En seri kanunlar bile insan tabiatını ve sosyal nizamı yık
maya yerine hemen bir yenisini kunnaya yeımez, tarihte böyle bir işi
başaran olmamıştır. ilk sebep budur, biz de başaramadık, kimse ba-
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Bugün ne anlamlı bir irdeleme. Çok yaşamışlığın süzgecinden geçmiş
büyük deneyimin an duruluğu.
Bir kentin dünüyle ilgilenmeyenler bugünü de yaşayamaz. Bugünün
sorumluluğunu taşımayanlar dünü ve yarını da yitirir. Istanbul'un sadece batılı değil 'doğulu olan ikinci yüzü gelen gidenb anılarında daha
çok yer etmiştir. Dünün arka sokaklarındaki bu ağırlık bugün öne fır
lamış durumdadır. Anadolu lstanbul'a el koydu. Bu kenne herkes aynı
yaradan kan kaybediyor.
Göçmen birer kuş olan Elia Kazan'ın babasıyla, amcası kadere gü·
venmediklerini söylerler hep. Amcası "Merak etme'' demek huyundadır. "Nasılsa herşeyin sonu kötüye çıkar"
.
Hepimiz göçmen kuşlarız ve ortak bir tehdit altındayız: lstanbul'un bugünü.
Torba/1992
(*) Elia Kazan, Bir Yaşam
(**) Refik Halid Karay, Birömür Boyunca

SURP OHAN VOSKIPERAN
Sonraki durağımız Zambak Sokağı ve Surp Ohan Voskiperan, diğer
adıyl a St. John Chrisistome Ermeni Katolik Kilisesi. Bekçi girmemize
izin veriyor ancak kilisenin tarihi hakkında bir bilgisi yok. Vosklperan,
altın ağız anlamına geliyor ve bu ad çok güzel konuşma yeteneği olduğu bilinen Aziz John'u çağrıştırıyor. Sonradan öğrendiğimize göre
kilise 1863'de yapılmış.

ANAROT HUYGUTYUN
Tarlabaşı'ndan Taksim'e gidilirken, solda bazı binalar arasından bir çan
kulesi yükselir. Biz de keşfımizin bu bölümünde o civara gidiyoruz.
Kilisenin 1843 yılında yapıldığını ve artık kullanılmayan bir Enneni
okulunun avlusund~ bulunduğunu öğreniyoruz.

AYOS PANTELEIMON
Bu Süryani kilisesi bir apartmanın giriş katında. Bir çocuk bizi bir üst
kata, babasının yanına götürüyor. Bilgi almaya çalışıyoruz ancak pek
anlaşamıyoruz. Bu arada kilisenin cemaatinin ve gelirinin olmadığını
öğreniyoruz. Oda, kilisenin balkonuna açılıyor ve terkedilmiş bir yer
hissini uyandırıyor. Bu kez aşağıdan giriyoruz. Sağda solda ikonlar görüyoruz. Ahşap tavandaki camlardan içeriye hafif ışık geliyor. Etrafın
toz içinde olması burasının uzun süredir kullanılmadığını gösteriyor.
Rutubetli ve unutulmuş. Yalnızca apartmanın üst katlarında yaşayan
bazı Keldani Katolikleri tarafından kullanılmaktaymış .
Beyoğlu'nun kiliselerini gezmeyi böylece bir güne sığdırdık. İstanbul
denilen bu büyük mozayiğin bazı irili ufaklı ama güzel taşları bu ya-

KiRiK TABAK
ağı

da örülmüş. Şimdi; Otellerin lokantaları genellikle otel müşteris ine
servis verecek kadardır. Ancak Mövenpick Otelleri bütün dünyada
yemek işiiii öne çıkarmışlardır. Genellikle kap-ye-kaç sistemini oturarak geliştirildiği pub sistemini uygularlar ama Türkiye'de bu sistemin
dışında ve iddialı olduklarını söylüyorlar. Şimdilik bu iddiayı da ispatlıyorlar. Ancak bir gün haber venneden gidip KAZAN'da yemek
yemek lazım. Ya da güvendiğim bir casus göndennem lazım ki , bunun
bir gösteri değil, gerçeğin ta kendisi olduğunu sizlere söyleyebileyim.
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* Elia Kazan, A Life

• Refık Halit Karay, Bir ömür Boyunca

FORTY THOUSAND GA YS MARCHED iN NEW YORK
In the wake of similar marches in San Fraocisco and Atlanta, the third
sex gathered for the Gay Pride march against discrimination along
New York's Fith Avenne on 28 Juoe. As well as homosexuals. transvestites and transsexuals carrying the flags of their associations. there
were politicians, AIDS vi(.1ims, organisations for the prı!Vention of
AIDS, homosexual parents with ıheir children, and lıomosexılat lawyears and docıors, capying placards and distributing brochures and leaflets. Organisations campaigning for safe sex doled ouı condoms ıo
the marchers.
The mood was festive, and the marchers dispersed only to organise fiestas around the city. Tite transvestites, ıranssexuals and cro,sdressers
macrlıed again the following day, demanding the right ıo dress as they
liked.
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DISHING UP THE 4TH INTERNATIONAL FOOD
CONGRESS
The Fourth Jnıematıonal Food Congress is being held in Istanbul on 3-6
September 1992 Thiny-seven foreign and twenty Turkish panicipants will
presenı papers this year at an evenı which is a highspot an the foodie calendar. The coordinaıion committee is headed by Tuğrul Sav kay, one of Turkey's leading food writers. For more about it, see what Cüneyt Ayral has to
say in BROKEN PLATE.

BROKEN PLATE
Cüneyt Ayral
The Founh lntemational Food Congress deserves to hog the headline of Bizim Şehir this month. The congress focuses on the pası and present of the
Turkish cuisine, which ranks among the leading food cultures of the world.
1 regret to report that neither the ministries of Tourism and Culture, nor Istanbul Municipality have made any conıribution at ali to this major cultural
event. The congress is being organised by Konya Foundation of Culture and
Tourism, wiıh the help of Tuğrul Savkay, ıhe Society of Culinary Friends,
joumalisı, Movenpick Hoıel, The Marmara Hotel, Divan Restaurant, Pera
Palas Hotel, Kempinski Hotel, and Bizim Şehir newspaper.
Besides presenting their papers, panicipant will eojoy three days of delicious food, discussion and wine ı as ıing. I say, "WELCOME TO ISTANBUL" to the expens from the UK, Australia, Uzbekistan, Azerbaijan,
lapan and many other countries who will be in lstanbul for the congress.

an as the voice of our city throughout the world.

NOSTALGIA
Demir ÖZLÜ
The latesı book of poetry by Dacia Maraini, the wife of Albeno Moravia,
has made a stining Italy and France. Talking abouı the book, "Viaggiando
con passo divolpe - Poems 1983-1991". Maraini explained ıhaı travel hada
metaphorical funciton in her writing, and helped to form her poeıical world.
Travel, love, and desire are ıhe three sources of Maraini's work.
The latest issue of Uomo, which reviews the book, is devoted to nosıalgia,
epitomised by the cities of Naples, Istanbul, Yenice, Paris, Baden-Baden,
Madrid, Bath Deauville, budapest and Vrenna... Luxury trains carrying
weary aristocraıs ... the bourgeois heroes of nostalgia wending their way between casinos, beaches, hotels, and concert halis.
Sarah Bemhardt, Enrico Caruso, Mata Hari, D'Ammunzio, Ramara Lempicka and Victoria Sackville-West mingle with blue-blooded princesses and
• barons in the photographs. The Hapsburgs travelled by train. There are photographs of Queen Victoria's children and grandchildren departing with
fond farewelles from nameless stations. in 1915, the year a Chinese barmen
invented ıhe Singapore Sling, empires and the heroes of luxury travel were
enjoying the lası drops ofa disapearing way of life.

THE KINALIADA F[RE
Galip KAYNAK

MOVENPICK HOTEL'S KAZAN RESTAURANT

in 1861. it has two large belfries and a third smaller one between them.
Several of !he superb icons in the church have been stolen. üne of those
which remain was presented ıo the church by a Cretan named Ioannis Kornars in 1788.

SURP ASZVASZAZİN

This Armenian church dedicated ıo Saint Mary was built in l 866 and
housed the Armenian Catholic Patriarchate until 1920. The tapestry depicting the Ascension was presented to the church by Napoleon IIl and the
Empress Eugenie during their state visit ıo Istanbul

HAGHIA TRIADA
The Greek Orthodox Church of the Trinity is on Meselik streeı. Those who
have eaten on the balcony of Hacı Baba restaurant will recall loking over
into the churchyard. The land was purchased by Patriarch Dionysios in
1672 and used asa cemetery until 1865. In 1887 this splendid stone church
was built here. The use of domes in church architecture was forbidden until
he 19th century, and the Haghia Triada is the second church to be built after this ban was lifted.
·

SURP HARUTYUN
This--tiny church is in the grounds of the Esayan Armenian High School on
Meselik street. Iı was built by two brothers, Migirdic and Ohannes Esayan,
wbo forbade the use of the church for funerals.

SURP OHAN VOSKİPERAN

The Armenian Catholic Church üof St. John Chrisistome on Zambak street
was our next slop. Voskiperanmeans "golden mouth" in reference ıo St.
John's rhein ıorical skili. The church was built in 1863.

ANAROT HUYGUTYUN

Outside Turkey, Movenpick is best known for its pub food, but here the hotel's m,anagers have aimed high. So far their claims are merited, as the foodies who were invited to dinner at the hotel's Kazan Restaurant last month
saw for temselves. Your humble servant is a fınicky eater and hard to
please, and when the imam bayildi (!hat famous aubergine dish which was
so dellcious the imam fainted) was placed in front of me I hesiıated to ıuck
in because it is one of those dishes which restaurants fail miserably at. However, Tuğrul (Savkay) had given iı his approval, so I could hardly refuse ıo
even stick a fork in. 1 took a morsel, and may say in ali conscience !hat l
would have asked for more had my manners not restrained me. I hate to admit thaı I could fınd nothing ıo criticise, so l have b,oken my pledge never
to give praise even where praise is due in Broken Plate. Now I have to visit
KAZAN incognitoor send a trustwonhy spy to make sure they were not jusı
P
[llıl..illlaıılllıene

The belfry which rises behind buildings on the left hand side of the road as
you approach Taksim from Tarlabasi tumed out not to belong to a church at
ali but to a now closed Armenian school. it daıes from 1843.

AYOS PAN:J'ELEİMON

This Syrian Onhodox church is on the ground floor of an apanment block.
A child led us up ıo his father on an upper floor, but we leamed only that
!he church has no congregation aparı from a few Chaldean Catholics living
in the building and no source of income. There are icons on the walls.

ACCORDING TO THE EDITOR
NAKED AND VHITE NO LONGER
Kerim FERSAN
hite front page and plenty of bare female
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my advance order for Peking duck, we were served with roası duck insıead.
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You are despondent when you fırst wake up, but this quickly changes to
one of astonishmenı. in the sky you see helicopters tike pterodactyls in the
sky, ships higher than minareıs, and streeıs full of automobiles, buses, minibuses, midibuses and microbuses. You fınd politicians crying, "No good!
Start ali over again!", and beautiful half naked girls walking beside females
shrouded against the evil eye like black chickens.
Of the Seven Sleepers I would like to be Kefestatayyus. The names of the
others are pleasing, but nothing beaıs Kefestatayyus. The word is as melodic as Besiktas. l havealways loved Besikıas. In the Naval Museum by the
ferry terminal is the galleon of Mehmet iV. and !he imperial caique of Abdulmecit both sleeping like Kefestatayyus There are more empıy places ...
Sazimus, Merzimus, Debemus, and the others. Kitmir's place is empty.
Come and let us sleep and wake up ıogether.

EDITORIAL
NEW SPECT ACLES
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wood, denied this, claining thaı the watchman had sold them.
The neo-Gothic church was built in 1858 to commemorate those who died
in ıhe Crimean War, and is currently being restored by some Sri Lankan
Anglicans who used to work in Kuwait before the Gulf War. The church is
builı of yellow stone brought from Malta.

SANTA MARJA DRAPENS
The history of ıhis church dates back ıo 1584, when Clara Banola Drapis
donated her house to the Franciscans. Iı was used as a church until it
bumed down in 1678. Services were held in another building unıil the
presenı stone church was built on this site in 1769.

SAN ANTONINO DE PODUE
Nearby the .Santa Maria Drapens is the well preserved church of San Ande Podue. Services are held here every Tuesday. The original church
was built in 1726, but was demolished when ıhe road was widened in 19056. üne of its rooms used to be used by the members of the Chaldean sect of
the Syrian Onhodox church.
ıonino

SURP YERORTUTYUN
in the 1980s, Turkey ventured into the Far East. Several top ranking delegavisited the region and laid the foundaıions for economic relations. Yet
today the onJy traces of Turkey in Hong Kong, one of the world's foremost
trading centres, are ıhe name of President Turgut Ozal on the lisı of VIP
quests at the Peninsula Hotel, and !he offıce established by Sıse Cam glass
corporation. Meanwhile oıher countries have a liaison web ali over !he
globe.
Apan from a few books about Mao or Zen, the bookshops offer nothing
about the non-westem world. The newspapers teli us nothing about what
the people of New Zealand, Australia, Zambia or Senegal are doing. We
have no inkling of their problems, and nor do can we keep them informed
about us, despite having a staıe-controlled new agency, anda television corporaıion broad casting to an area second in size to that of CNN. There is the
Voice ofTurkey radio, but no one listens to it except Turkish workeı:s or the
Turkic Republics.
We have to mılltiply our spectacles. The more we leam ıo see the world
through diverse spectacles and from diverse angles, the better we will be
able to identify our place in !he new world order.
ıions

1STANBUL iN PRINT
The Insight Guides now have a new series called Insight Pockeı Guides.
The lstanbul edition, written by Metin Demirsar, is fun to read and particularly useful for second-tirne visiıors to the city.
The famous ltalian travel magazine Tuttoturismo devoted its summer edition No. 162 ıo Turkey and above ali lstanbul. Laura Ogna's photographs illustrated the supplemenı.
The second ediıion of Comucopia treaıs lstanbul and the exodus from Istanbul. There is a superb double page spread of an Istanbul panorama painted 150 years ago by ıtıı, Ausırian anisi H. S. atiler, four pages about lstanbul's new ncighbourhood, Kemer Country, and "Escape from Istanbul" is
a delight ıo read.
"ISTANBUL'S SINA GOGUES" has been privately 'printed by the author
Naim Guleryuz, and ali proceeds donated to the 500 ıh Year Foundation.
VOGUE ITALIA opens its pages to the Turkish designer Rıfat Ozbek and
Istanbul. Ali Istanbullus are affectionately grateful to Ozbek for using his

The name of this modest Armenian church near the Odakule tower block in
Galata means Holy Trinity. There used to be ıhe coat of arms of HapsburgLorraine on the door, because the priesıs were trained in Vienna. The
church was given to the Armenian community of Istanbul during !he visit of Napoleon lli and his wife Eugenie to Sultan Abdulaziz in the mid-19ıh
century.

PANAGHIA EISODION
This Greek Onhodox church was built in 1804. Turkish law of the time
only allowed new churches to be built on the sites of former churches
where as ıhere had never been a church on !his spot. To get around the diffıculty, the founders arrenged a dispute between two Greeks over owner
ship of the land. in court, they mentioried in passing !hat !here had been a
Roman church on the site, and this went down in the case minutes. They
then applied to build a church, citing the minuıes as evidence for the existence ofa church on the land, upon which Selim IIl signed the decree.
in 1950 the Byzantine historian Francois Dapolla oversaw the installation
of copies of mosaics in St. Saviour in Chora aı the church. Toıı;ıbsıones
from the cemetery around the church adom the top of the high wall around
it.

HAGHIA TRIADA ODIGITRIA
This Greek Catholic church dating from 1863 is entered via a large iron
door on Harnablası street. Iı also houses the Greek Catholic Prirnary
Schocil.

·uç HORAN

The Armenian church of the Holy Trinity opens off the Balıkpazari market
in Galata. The watchman absolutely refused to let us look around the
church and lake photographs. The chµrch is on the site of an earlier Byzantine church which was sold ıo !he Armenians in 1515. In 1525 the church
was closed down by the Armenian patri.arch. The present church was built
in 1810.

HAGHIA CONSTANTINOS AND HAGIDA ELEN!
The courtyard of the church of Haghia Constantinos and Haghia Eleni is a
quieı backwaıer off Kalyonculluk Boulevard. An elderly Greek couple addressed us fırst in Greek, and then in accented Turkish. There is a silver
plated icon on the wall of oae of the small houses in the courtyard. Consıructibn of this Greek Orthodox church began in 1857 and was completed

ENGLISH SUMMARY

DOORMAT
ISTANBUL 1890-2090

WI

This month our Istanbul correspondent Suleyman Happy-go-lucky tried
some more crystal ball gazing. To put his prophecies in perspective, however, be begins with a brief tour back in time to the Sick Man of Europe of
1890, when lstanbul was a green city with jusı over h;ı.lf a million inhabitants, but in the throes of economic and political upheaval.
The misty picture in the crystal ball seııles ıo reveal a very different world.
Nationalism has losı its momentum, and !he power struggle has laken Of\ an
intercontinental aspect. Turkey is a pan of Europe. The lslamic regime in
lran has gone long since, and the govemment has applied for membership
of the E C on the grounds that Iran is an exteQsion of Europe. Istanbul is
Europe's largesı city ı with suburbs sıretching to the Black Sea coası. The
most exclusive districts are the ):'atih and Belgrade forests. Elderly folk re- member with nostalgia when these were real forests with real trees.

T8" FUTlfRE OF NUMBER 14, FAZILPAŞA STREET, MODA
AZiZE ELiF BERKMEN
·ı

awoke to the sound of church bells. Was I in Paris, Vienna, or Prague? Or
London perheps? No, I was in lstanbul, in Moda, a district of Kadıkoy, the
ancient Chalcedon.
Number 24, Fazılpaşa street, Moda, is a late 19th century Levanıine house
which once belonged to the lta,ian Frederici farnily, one of many merchant
families which settled in lstanbul, opened offıces in Galata and lived in
Moda.
A contractor has got his claws on one 9f the lası remaining buildings in
Moda which is not iı concrete high rise block. Actually, the fellow is an architecı, but to my mind an architect who has no respect for the architectural heritage does not deserve the title.
Does the house have to be demolished? Let us restore it as a symbol of an
era from which litıle now survives.

FRESH CÜRBS ,ON LİBERTY!
Seyhan SOYLU
A blow has been struck against liberty by the same Premier Suleyman
Demiel who is consıantly swearing the govemment's devotion to democracy and freedom. The controversy is over the ALO phone services,
which began with astrology, medical problems and chaıs by pop stars, and
expanded into sex information and erotica: Not only have the sex lines been
closed pown, but the companies Y1hich provided them. The popularity of
these phone services demonstrated the need for them. Moreover, the staıe
and national television corparation were raking in tax and advertising revenue from the services. The re-emergence of this totalitarian mentality is
disquieting. Freedom of communications is embodied in the Bili of Universal Human Rights,.and the Demirel govemmeııı should retrace iıs foot
steps without detay.
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