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Devlet kendi koyduğu yasaları dinlemiyor ve
bağımsız mahkemelerin kararları hiçe sayılıyor...
Yasaklama gerekçesi "Ahlaka, adaba, amme
nizamına aykırı olmak ve milli duyguları zedelemek.

e

CstKONUYA İLİŞKİN GENiŞ HABERİMiZ VE BELGELER, "KOSTANTINiYYE HABERLERi" SAYFASINDA

BAŞYAZI

Dengeler Değişiyor

B

irinci ve ikin~i dünya
goslavya'dan çıkmıştı!

savaşları

Yu-

Birleşik
Avrupa'nıo
oluşması
yaklaşırken birleşen Almıınya sopasını göstermeye
başladı,. herkesin işine karışıyorlar, bir yandan
da genel hastalıkları olan Nazi damarlan kabardı, ona buna sataşmaya başladılar. Eko~omileriµın bugüne gelmesinde katkılan olan

Italyan, Ispanyol, Türk, Yugoslav ve Portekizli
iş gücünü beğenmez oldular.
Fransızların burun!atı. büyüktür, yere düşse kaldırmazlar. Devrimci-özgürlükçü bir yanlan da
vardır. Onun için Almanlara pabuç bırakırlar
mı bilmiyoruz fakat ekonomileri ne kadar dayanıklıdır? Bu da bir başka soru ... Üzerinde
güneş batmayan Büyük Britanya Krallığı'run,
sarayında bile güneş doğmuyor: Bir yandan
sosyal skandallar, öte yandan Demir Lady'den
bu yana süren ekonomik sıkıntJlar...
Bosna-Hersek'de işlenen insaıilık suçlan karşısında Amerika Birleşik Devletleri "doğrudan
çıkarımız yok, iç meselıtw " diyerek yan çi-zerken özellikle Müslüma'.iılara karşı çifte standart uygulamayı adet haline getirmiş olan Avrupalılar, Türkiye ve çevresinde oluşan Türle
Cumhuriyetlerini dengelerin değişmekte olduğu
konusunda uyarıyor. Değişen dengeler bir yandan
siyasal niteliklerini konırlcen bir yandan da ekonomik olarak da kendisini gösteriyor.

Marmara Denizi
kurtarılmalıdır
.

M

konu.şmalar

armara Denizi
ve boğazların
kirliliği ,üzerine
yapılan

ve çalışmalar somut
olarak halka anlatılmalı,
denizi kirletenler sergilenmeli ve tam
olarak yok olmamış olan denizin
kurtarılması için her türlü önlem
alınmalıdır, Yapılan çalışmalar ve
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alınan önlemler seçmen olan halk ile
paylaşılmalı ve korumaya katılımın
somut olarak sağlanmaşı · ,
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gerekmektedir. Çünkü Istanbul
Boğazı çevresindeki tüm lokantalar,
denizde seyreden tüm gemiler
atıklarını denize boşaltmaya devam
etmekte ve enti püften cezaları
ödeyerek paçalarını
kurtarmaktadırlar.
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evgili Patron,
En baştan söyleyeyim ki

şu NR.'den illallah demiş durumdayım. Yine köşesinde kimliğimi açıklamaya kalkmış. Allahtandır, son anda Jak3:1adırn ve yazının o bölümünü .... Anlarsın ya ... Son zamanlarda yakaladıgım ıpuçlan kençook çok yakından tanıdığım birisi olduğu izlenimini hayli kuvvetlendirdi

disinin
zihnimde. İşte sanıyorum ki o Şey galiba canım: Neyse... Hadi bu sefer de tahminlerimi kendime saklıyayım da ölümü benim elimden olmasın. Çünkü bugüne
kadar köşesinden saçtığı çamur ve katrandan benim gibi o kadar çok mazlum mağdur
oldu ki, maazallah kim olduğunu bir çakarlarsa şuymuş, buymuş demeyip boğazını sı
karlar eminim.
Bu arada benden habersiz "Kostantıniyye Haberleri" adını Ticar Sanayi Bakanlığı'na tescil ettinneye kalkmışsın ve sonuçta da geri püskürtülmüşsün ve ben de
bunu gazeteye ba ılmak üzere gönderilen dökümanlardan öğreniyorum. Kuşkusuz konuyla ilgili olanlar arasında en sonuncu kişi olarak ... Bu nedenle; " Canın sağolsun
felan demeliyiz biribirimize ilk karşılaşmamızda, bana sakın unutturma!
Bence "Aylık Siyasi Gazete Kostantıniyye Haberleri"nin misyonu bitmiştir. Daha
önce de bu köşede yazmıştım : Uğraşllk, didindik, yine de amacımızı anlatamadık. O
halde: "Aylık Siyasi Gazete Bizim Şehir Haberleri" bayrağı devir alır ve adıyla değil
de eylemiyle "Jstanbul Manifestosu" ile açıklanan misyonunu sürdürür dedik ki;
sürdürüyor da zaten ...
Biz: "Bi:im Şehir" dedikçe, "Bunlar, İstanbul Rumlann diyor" diye yazılar yazanlar
da bence her halde zihinsel olarak pek normal bir durumda değiller ve onlara uzun bir
tatil, yetersiz kaldı ğı takdirde de bir doktor önermekten başka yapacağım bir şey yoktur.
Patron,
Sen yok.sun: yani dünyanın bize göre her hangi bir ucundasın. buna rağmen Tufi,
Orhan, Mustafa ve ben, yani "Biz", gazeteyi bu gece yapıyoruz. Seni değil ama gürültünü pek özle yeceğ imizi sanmıyorum.
Yokluğunda nazik ve cevval kuryemiz Zekai geldi, gitti bana zarflar taşıdı. O zarfları
hep heyecanlarla açtım içinden senin nelerin çıkacak diye? Aslında bu sefer bek:
!ediğim büyüklükte bir boy resmin çıkmadı gazeteye konulmak üzere ama, besbellı
yine dünyanın her yanından fakslar yağd_ırmışsın , ya~ılarını tamamlamı~sın. Bu nedenle dönüşünde bize sorumlulu,~unıı bılme derslerı vermeyı planladıgından kuş
kulanmıyorum desem yalan olacak!
Bu arada, sevgili (senin kadar olmasın) Yazı İşleri Müdürümüz de bir yazılarını Y?lladılar. Hatırladığın gibi, eskiden düzenli olarak spor yazı l arı yazarlark~n bırden ~~e
vazgeçmi ş ler ve son zamanlarda; gazete toplantılarına katılacaklarına daı_r s_a~ ısız ~ozler verip, yerine getırmemekle iktifa eder olmuşlardı. Dolayısıyla hepımızı sevınce
gark ettiler.
İçin rahat olsun: Bütün yazılarını kesip biçmeden koyacağım_. !'fatta ~aze~eyi_ yem_e~
kitabına çevirdiğin i bile bile bütün yemek tantlennı, el bezlennı, zeytınyagı şışelenm
ve ucu yağlı menülerini de ihmal etmeden ...
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Sayın İstanbul Bizim Şehir
Gazetesi yetkilileri:
Öncelikle çalışmalarınızdan dolayı
sizleri tebrik ebneyi vatandaş
olarak kendime bir borç biliyorum.
Ben 17 yaşında, lise öğrencisi,
çevreyle ilgili çalışmalar yapan bit
vatandaşım. Bundan birkaç ay
öncesinde gazetede okuduğum ve
aylardır o küpürü saklamam üz.erine
yazmayı istedim.
.
Bizler burada iki arkadaş
canla-başla çalışıyor, maddi
olanaklarımızın sıfır olmasına
aldınnadan çevreyi düşünen
insanların bizlere katılmasını

bekliyoruz. Sizin çalış!'Tlalarınızı ise
yakından bilmiyoruz. lstanbul, o
harika şehir, geceleri ışıklarıyla
yarattığı yeni bir dünya,
minarelerin altında görünen müthiş
manzara ... Bütün bunları

kaybetmek üzere İstanbullular ve o
şehre a:şık binlerce insan! Bu
konuda da ben sizlere elimden
gelen her türlü manevi yardımı
yapmaya hazırım.
Sizler de gerek gazeteniz hakkında,
gerekse İstanbul'un sorunları
üzerine hazırlanmış raporlardan
bilgiler verecek olursanız seviniriz.
Bundan ötesi; haftalık bir gazete
İstanbul Bizim Şehir Gazetesi'nin

bizlere yapbğı açıklamalardan
bahsederek tanıblmasını
düşilnüydl'Um. Gazeteden de bir
sayı incelenmesi üzerine
gönderece~
Biz çevrecıler bu gazetede yazılar
yazarak insanoğlunun uyanmasını,

çevre için birşeyler yapmasını
istiyoruz. Siz de bize

ISPARTA
kağıtları lütfen çöpe
atmayınız. Yakılmasını deneyiniz.
Veya varsa birçok kağıtla birlikte
Afyon Seka Sağıt Fabrikası'na
gönderiniz. Hem çevreyi korumuş,
hem maddi gelir sağlamış, hem de
insanlık görevinizi yaparak, milli
servete katkıda bulunmuş

olursunuz.
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ille de kötü yapıldığına dair sonsuz inancın bızi derinden etkilemek!~ ~almıyor, seni
için daha çok kafa yormamıza neden oluyor. bızı nasıl derler?
"Motive" ediyor.
Bu arada yokluğuna hiç olmazsa "azıcık" memnun olan bir kişi var mı aramızda diye
düşündümde: Yok billahi! Hepimiz seni çok seviyoruz. Taa Seoul'lerden bile yazıp
göndermeyi aksatmadığın o yazıların olmasa gazetenin tadı mı olurdu?
Sağlıcakla kal Patron, acele gel, bizi aydınlat, feyz ver, nur saç, o muhteşem "Metropol röportajlanndan" getirmeyi ve billur gibi net fotoğraflarından çekmeyi de
sakın ihmal etme ...
Hakikaten senin,
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sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanmış duyarlı ve
şipşirin bir gazete. Sayfaları atık kağıttan üretilmiş.
Okulla, öğrenci faaliyetleriyle ve çevre konuları ile
ilgili haberler ve yazılar var. Gazetenin geliri "Pamukkale'yi Kurtarma Kampanyası"na bağışlanmakta. Gazeteyi çıkaran küçükleri
ve onlara destek veren büyükleri içtenlikle kutluyoruz. Csj--
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Bizim Şehir
gazetesi

"Konstanbnir/e"

• istanbul Haber Senisi - Bir
süredir .. Bizim Şehir
Haberleri" adıyla yayımını
sürdüren Kostantiniyye
Haberleri gazetesi sahibi
Proklus Yayıncılık'ın
.. Kostantiniyye Haberleri"
adının marka olarak tesciline
ilişkin isteği, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı 'nca
reddedildi .
Bu isteğin reddine gerekce
olarak, bak~"1.::. •
e{
ağustos I Cu.-wıı
rı
1
sayılı yaz ~~~·~·~ ~~ - -1

adının tesciline red
"Konstantıniyye Haberleri

Gazetesi" adının marka
olarak tescilinin, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Sınai
Mülkiyet Dairesi

Başkanlığfnca reddedildiği
bildirildi. İstanbul'da
yayınlanan "Konstantıniyye

Haberleri Gazetesi"nin

adının 5'nci İcra
Mahkemesi'

hU .--::;. ; - aklanmasın
1

Şanayi ve T

Bilmemek ayıp
ogre nmemek
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15.09 .1 992 g ün liı s ay ı s ınd a yaUnlu 'n un "Y AZI" ko şe s ını yanıtlamak "artık " zorunlu oldu. Çunku b ırt akım ın 
sanlar bılm eden ahkam kes meyi erdem sayar oldul ar.
Çok net, çok aç ık biç imde ve tek tek maddeler halinde s ı 
ra lı yoruz , lütfen dikkatle ok uyunuz ve artık öğ renmeyi deney ini z.
• Ko s ta ntıni yye ile Konstantinopolis ya da Constantinople
sözcüklerini birbirine karı ş tırnıayınız. Ta rihi belge ler, para lar
ve yaz ı ş m a l ar belgelemektedir ki Ko s tantıniyye ad ı Fati h Sul tan Mehmet tarafınd an ku ll anı lmı ş ve paralara basılmı ş tır.
Cüneyt Ölçer'in kitabı ya da gazetemizin ilk say ıl arındaki belgeleri inceley ini z.
• Rum ya Yunan halkı y l a a lıp verem ediğimi z hi çbir ş ey yok tur. İstanb ul 'u n , Türkiye Cumhuri yeti Devleti'nin bir ili ol duğunu ve Türkiyeli'lerden baş k a sahibi bulunmadığına ve
bulunm as ına da izin ve rm eyeceğ imi z i herkes bilsin, rahat
etsi n.
• Türki ye'de ya ş ayan a z ınlıkl ar ın (Rum , Ermeni , Yahudi vb. )
her Türk vatandaşının sahip o ldu ğu haklara sahip o ldukl a rını
ve bunun an ay;ısa' nın teminatı a ltınd a o ldu ğ unu , ay rı ca T.C
Dev l e ıi ' nin LAiK bir devlet o ldu ğ unu , bu ilkeye de en az Is-
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NOT: Bu

ruın''

dönüşünde: "Bir seyahate çıkh k, şu gazeteyi ne hale getirmişsi'!iz? " diyeceği~i
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Nihal ~NDİRLİ
Lise öğrencisı, Çevreci, Fahri
Muhabir, Gazeteci, Yazar.
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katılabilirsiniz.

Nesillere cevap verecek birşeyler
yapmalıY.ız·.
.
ÇEVRE iÇiN HEP BİRLİKTE
ELELE!
İlgilenilmesini bekliyor, saygılanm,
sunuyorum.Csl---
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Ga ze t es ı ' nın
y ıml anan
Ozcan

aman

İS TANB UL'D A YAYIMLANMAKTA OLAN
KOS TANTINİY YE HABERLE Rİ
G AZETES İ'NİN ADINI 5. İC R A MAHKEMESİ
A KLAMIŞTI AMA BU KŞZ DE T.C. SANA)'.'İ

VE TiCA RET BAKANLIGI BU ADIN TESCIL

EDİLMES İN İ ENGELLİYOR.

os ta nııni yye_ Haberl e~i Gazetesi bilind_iğ i gibi bir
süredir BiZiM ŞE HiR HABERL ERi adıy l a yay ınını sürdürüyor. Ancak gazetenin sahibi olan
Prokl us Yay ın c ılı k , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sın a i Mülki yet Daires i Ba§kanlığı'na başvurarak "KOSTA TINlYYE HABERLERJ" adının marka olarak tesc ilini
isted i: baka nlı ğ m 24.08. l 992 gün ve 24253 say_ılı. yaz ışı ile
bu istek "GA YESI VEYA KULLANILIŞ TARZI ITIBARIYLf,
KANUN VE NiZAMLARA AHLAKA VE ADABA AMME NiZAMINA AYKIRI OLAN , MİLLİ DUYGULARI ZEDELEYEREK YAHUT UMUMUN MALI OLAN GÜZEL
SANAT ESERLERİNİN VEYA TARİHİ ANITLARI/İl KIYM_ET VE İTİBARINI DÜŞÜRECEK. İŞAR_ET VE KA L/MELER MARKA OLARAK TESCi L EDiLEMEZ" gerekçesi ile red ed ild i.
T.C. lstanb ul 5. Jdare Mahkemesi 1991 / 112 Esas ve 1991 /
1877 kara r numara lı yazısı ile 9.1.1992 de İstanbul Valili ğ i n i n aynı konudaki sansür etme isteğ i ni red etmiş ve
KOSTANTI Nİ YYE HABERLERİ adının özg ürlüğ ünü ka. muoyuna Türk milleti adına duyurnıuştu. Ba ğ ım s ı z Türk
•1$ Mahkemelerinin kararl arı şimdi de T.C. Hükümetinin Ba-

K

kan lı k l arı tarafından ç i ğnenmeye baş l andı.

değil
ayıp

ı a nbul' a

sa hip ç ıktı ğ ımı z kadar sa hip çı k acağ ımı z ı da herkes
bilsin.
• Gazetenin adı e t ra fında ko parttı ğ ımı z p atırdı , tüm ulusal bas ını mı z ın ortak ç ık arı olan ve en demokratik h akkı mı z olan.
sansürsüz bir ba s ın için verilen ·mücade ledir. İ k i y ıl d ır bunu
a nl amamı ş olanlar anla s ınl ar. Hergün demokrati k ge li şmeden ,
insan · hak ve özgürlükl erinden dem vuran dev let, hür mahkemelerin karar l arının üstünde d eğ ildir , unutm ay ını z.
Egemenlik ka y ıts ı z, ş art s ı z milletindir ve mah keme ler Tü rk
milleti adın a karar verirl er. Seçimle i ş baş ın a gelen bakan ,
mahkemenin üzerinde hareket etmeye b aş l a rsa o zaman totaliter rejim ya da dikt atörlükten söz ed ilmeye ba ş l ar ; Türk
milleti bu aş amadan geç mi ş tir , onun için hata a nın da dü zeltilme lidir, gaze temi z de bu mi syonu y ükl e mi ş ve üzerine
dü şe ni y a pmaktadır.
.
• Türki ye dev bir tarihi miras üzerine kurulmu ş tur. lstanbul'un
tarihinde Bi za n s' ın ve O s m a nlı ' nın v arl ı ğ ını reddetmeye kalk ı ş mak , tarihi ve g iderek v a rlı ğ ımı z red etmek anl a mın a gelir.
Bunun ardınd a ba ş ka anl aml ar aramak cahillik olur.
SAB LK ve SAK IT K os tantıni yye Haberl eri Gazetesi
·
ADIN A

(sf--

B İ Zİ M ŞEHİR HAB ERLERİ GAZETESİ
AnJK SİYASİ GAZETE

KOST~IU~iYYE

Cs.1--

YAZI
' Konstantıniyye

Haberleri ' temcit pil·
Demıreı kendılerıne
tenın

derr

13. sayısında yanı
1990'da şunları söylem,
zetenln adını Konsta ntln
ber1er1 koymuşsunuz , tak
olur. Ben size Hazreti P
beri n bir hadisi ni akta ra·
rekenlere de siz akt anrs
m u tlu Konstantı n l yye'y l
olan o komutana ... Bu
Muhammed 'l n hadisidi r
B aşbakanlı~a gelincey
basın yayın l a olan diyalog
nüne atındıQrnda , Konsta
Haber1eri m uhabiri N.Akkc
sor ul arı n a verdiQi cevap ve
g ı için yapt101 açıklamaya Şt
mak gereki r. Çünkü şu an
y ı n Süleyman Demirer iktid·
yapılanlar, söylenenler ort
Bu rada tarihi bir hatanın ,
zali m : H ı . P eygamber '5 .J
Hadis'i söyledlQinde lstan
Aum l ar'ın elinde ve daha
bol" olmamış idi. ismi d
tantıniyye " olarak anıhyc
durumda nasıl bir açıkl
labihrdi?
Fatih Sultan Mehm
aldıQında niçin şeh rin
tirmek istemiştır, nlçi
kalmasına müsaade

,____________
B
__ı·z--rıi~!.~1_H_iR_________ Orhan Duru

KÖŞEBAŞI

Kentler, kokular
ve tadJar

B

tanınır. Ya.ni
)erleşinıle bır
kurulduğu pek

ir kent yemekleri)le

ıad ve leZ?eı önde gelir.

Bu iki duygunun
le imi.
Belkı bir lenıin nerede
önemli değil. Güzel bir görünümü olup olmadığı da önemli değil. Nehir kıyısında

nıı. denız kıyısında mı? Dağ başında mı?

Hiç önemli değil bunlar.
Ama yemekleri ve bu yeme/..Jerin ~aldığı
kokular belirliyor bır kcnıi.
Bır adım daha ileri arıyorum. Diyorum ki
yemeklerin nerelerde yenildiği de önemli
değil. Lüks lokantalarda nıı'! Müıhi~ ıarihi
bır ortamda mı? ala~ bir meyhanede mi'!
Bunların da önemi yok pe/...
Asri önemli olan yemellerın kendı,ı. Asıl
önemlı olanların yemeklerin ayrı bir özellik, ayrı bır tad ve leaer taşıması.
(Doğal olarak mideyi bo<'maması.)
ltalya kıyılarını ve bu kıyılardakı kentleri
çoğu kez ağır kokularıyla anımsıyorum.
Ama her birinin ayrı bır pızzası. ayrı bır
spaghetti· si. hamur işi başka bır tabağı
var. Almanya ve Polonya lahana ile karı ık lı.apuska}ı anıms:ıtı)or. Bizım damağımıla en uygun kent bir ölçüde Paris
ay ılabilir. Pekin i\e kokusuz ve saydam
açlık mutfağını ergili}or. Herkes ne
bulur bu muıfakıa anlamıyorum. Bugün
de anlamıvorum. Orada sadece Pekin Ordeği var. 6 da Türkistan' dan gelme. ew
York ya da öıekı Amerikan kentleri deyince. buzlu su. portakal suyu. domuz
pastırma ı ile yumurta yansıyor gcçmışten. Buna ananas suyunu da karabilinm.
Tüm bunlar bir özellikse dikkate
alalım.

Burası ise İstanbul. Bır zengınlilı.. bir baş
kalık olduğu kuşku uz. En berbat lokantanın önünde bile biriken rurisılerden
Bizım

anlnoruz

bunu.

Istanbul'un

ikı çeşit mutfağı

kı

burun

vırd~ğımızı onlar lüpletmekte birbırleriyle
yarı ıyorlar.

I

var. Biri ev

mutfağı. biri lotanıa mutfağı. Ev mutfağı
çokran yaşam koşulları nedeniyle çöküp
giıti. Artık evlerde yaprak arma ve dolma
çok az yapılıyor. Börek bile öyle. Herkes

hazırına konmaya çalışıyor. Dondurulmu)

yıyecckler, lazerli fırınlar yaygınla~ıyor.

Leneı ve ıad an yanlar çok az.

Öylelerı

/

de lüh

olduğu sanılan

lo-

~anıalara gidip berbat yemekler yiyorlar.
Unlü ve adı bıiyük lokantalardan çoğu keL
düş kırık/ığı ile ayrıldım.
Bır yandan eski özelliklerimiL ortadan
kalkıyor. Tarihe karışıyor. Tavuk göğsü
bunlardan bıri. Su böreği geçmışı anım
satan biçimde ancak birkaç yerde yapılıyor.
Baharar eskisi gibi ustalıkla kullanılmıyor.
Gene de kimı yerlerde çeşitli mezeler bulabilıyorsunuz. Atom fasulyelerinden yapılma pilakiler. Olağanüstü ıava·ıar, pazı

T

aksim,

Kazancı

H. Kemal ÇAGIN

Yokuşu'ndan aşağı inerken şam ı içindeki değeri hiç kuşkusuz
sağ kolda Anıtlar Yüksek çok öneml idir. Yaşamın vaz- . müşlerin ruhuna isteyenlere karKurulu tarafından sayımı geçilmez uns ur u su, hep çeşmeler şılıks ız sunulurdu.
yapılmış ve Defter-i Kebir'e kaydı aracılığı ile girm iştir sokak/ara. Su- Kapalı sebiJJerde ise mermer s u deyapılmış bir çeşme mutlaka gö- .sayan/ar sokak çeşmelerinde so,afataları. patlıcan ezmeler, zeytinyağlı
midye dolmaları. ..
zünüze çarpar. Kayıt numarası 46 luklanır, susuzluk/arını gidermek is- poları vardı. Sebiller genellikle yuolan bu çeşmenin talihsiz çeş teyen, yaşlı, genç, kadın, erkek varlak ve üstü kubbe ile örtülmüş
Gene çoğu kez kendime sakladığım birküçük bir odacık şeklinde ol up cepkaç lokanta var. Adlarını saklıyorum.
melerimizin ne kırkaltıncısı ne de herkes
çeşmelerden fay- heleri pencere biçi minde açıktı.
bu
Çoğu
esnaf lokantası. OğJc yemeğı yayüzkırkaltıncısı olmadığı kesindir. dalanırlardı. S uyun, temizliğin Bu pencerelerde küçük bakır ve pipıyor o kadar.
Fındıklı'ya
inerken yüksek beton bi- imandan geldiği bir şehirde, bu barinç taslar saplarından uzun birer
Ama çorbala,ının
ve hünkar benaların
arasında
beyaz mermerden kımdan önemi gerçekten büyüktü.
ğendilerinin üstüne yok. Bir başkası ise
zincirle parmaklığa bağlanmıştı ve
yü7ü
ile
size
adeta
"imdat!
yok
mu
yaprağa sarılı sardalyası ile ünlü. Aynı
B u bağlamda incelendiğinde hakurtaracak mabedini" diye bağıran yırsever vatandaşların yaptırdığı se- s usuzluğunu giderınek isteyenler geyerde patron \ıze özel bir vişne likörü
nellikle bu taslardan yararlanı rlardı.
~u çeşmenin kimliği on milyonluk bi ller incelenmeye değerdir.
ikram ediyor. Sindirim için yemekten
Ş
imdilerde ise işlevini yitirmiş,
sonra. Bunların haritası değişiyor. Kapalı
Istanbui'da ne kadar meçh ulse de, Genellikle sebiller, sıcak havalarda
muslukları çalınmış, s uları kuçarşıdan,
Bakırköy'e
Tarabya' dan Bekadir
kıymet
bilmez
kişiler
tave kalabalık semtlerde hayır için su rutulmu ş Fındıklı sebili geçmişini
yoğlu' na kadar.
rafından tahrip edilmesine kar_şın dağıtmak üzere yapılmışlardı. Bun- unutmuş,
zavallı bir halkın arızalı
Böylece bü~büttin unıuısuzluğa kaayakta kalmayı başaran bu zavallı lar çok kere kapalı yerler olup bazen
pılmamış oluyoruz. (sj--belleğinde
yeniden akacağı g ünleri
çeşmenin yokuşun üı;erindeki yeri de açık sebiller olabilir/erdi. Bubekli yor. Kaldırım mühendislerinin,
de o kadar belirgindir.
ralarda eskiden madeni taslara son- Beyoğlu Güzelleştirme Vakfı 'nın,
Çeşmelerin İstanbul'un sosyal ya- ralan ise cam bardak/ara testi veya Beyoğlu
B elediye Başkanı'nın ve
fıçılardan doldurulan sular, öl- atıp tutma şampiyonlarının dikATOMFASVLYE
katine ... (sj---
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29 Ekim Cumhuriyet
Seyhan

SOYLU
Swissair Customer Portrait 157: Hasan Kina,, shipowner, and his wife Dani c ll e, lstanbul ,

phoıograplıed

by Ben y Steiner.

lyazım
Bu da böyle

işte ...
Editör

Sisi şimdi de.
YAZAR oldu!
ıııı-- Skandallarıyla

ünlü

Seyhan Soylu Bizim.Şehir
Haberleri adlı gazetede
hiçbir ü cr et almadan kc;,,e
yazıları yazacak
10 EKİM İSTANBUL THE MARMARA OTELİ
GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI YARARINA

-

11 EKİM ADANA SEYHAN OTELİ
TOROS LİONS KULÜP YARARINA

~ DahaônceKonstant- ınııır .. ~
niye adıyla çıkan Bı
zim Şeh i r Haberterı adlı gazetenin sahibi Cüneyt Ayra, ~Seyhan Soylu'nun cın 
sel tercıh l eı bizı ılgılendır
mez. Kend1si bır te~zyon
p rogramı sı rasında lstan bul mılletvekili olabılmek
için gerekli oyu Şişli ılçe 
mizden saglayabılecek potansıyele sahrp olduğunu
söyle ruştı . Aynca onun yaşamıyla ılgılı kesrtlen, s- ~tı-.~
dalları anlatan kıtapl

tış rekortarı kınyor,

12 - 13 EKİM ANKARA HİLTON OTEL
ATATÜRK LİSESİ EGİTİM VAKFI
14 EKİM İSTANBUL THE MARMARA OTELİ
FINALSHOW

GO(ü

dügü televızyon 41f0gr
lan en yuksek ıztt,«:t

içGiYiM HAFTASINI DESTEKLEYEN HAVA YOLU

swissairC

~

- - - T ll f -

İÇGİYİM HAFTASINI DESTEKLEYEN HOTEL

MARMARA
I S TA NBU L

~---- \l'i~
. · '!1f:-:J!!~

kamla r ını yakalıyo r-

-

-

,..Bi

Seyhan hanımın düş
len ve yapacaklan ılgıle
rıyor" şeklinde düşüf}C:el ,. J
rinı dıle getınyor
•

NERDEYAZIM? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

__J

~_ ___________B_ı_·z_if!:f!_H_i_R_____________
-··

1

SSK Okmeydanı'nında
ahval ve şerait
ani ş u bizi m SSK için bir
sürü şey yazılır, çizilirdi
de, yah u ş u kurumun
iç inde hiç mi müspe t bir
şey l er yok_? Di ye sorar dururdum
kendime. insanl ar bir takım
o lay lan bizzat yaşamay ınca
o lum uzluk.lan tam anl amı y l a
idrak edemiyor gal iba.
Efendim; sa bah ın erken
saatlerinde açık kal p ame l iyatın a
girecek hasta için, ilgi li
dokto rl arın istedikleri ilaçlan
almak üzere SSK O kmeydanı
Hastane i'ne yo ll andı m . Dünya
nüfusun un orada yoğ unlaştığın ı
andıran kalaba l ık içinde,
iş l em l e re nereden baş l ayacağ ımı
bilmez bir şeki l de ilk görd ü ğ üm
beyaz gön:ı l ek.li nin yakas ın a
yapış tım . Işe, el imdeki reçeteyi
en üst katta bu lunan ev rak
kayıttan geçirmek.le baş l amam
İcab ediyordu. Aman All ahım !
Maraton yarış l arı nda start almaya
hazır l anan atlet grubu gibi bir
gurup insan kapın ın önünde
bek.leşiyordu. Orada bulunan
herke in bir derd i old u ğ u
muhakkak. Ancak h astanız ın o
sıralarda vahim bir ameli yatta
o lduğunu düşünd ü ğ ün de insan
fazlaca telaşa kap ı lıyor ister
istemez. Bir saati bul mayan bi r
beklemeden sonra, ikinci etabın
başhekim yardımcısının imzasını

almaktan geçtiğini öğreniyor ve
hemen bir alt kattaki odasına
kendimi attığımda saatler l 2.45'i
gö !eriyordu.
Odaya teslim ettiğim evrakı
yemeğe çıkan s ayın başhekim
yardımcı s ının l 3'te mesaiye
başl amasına müteakip en geç 10
dakika içinde alabileceğimi
öğreniyorum . Saatler I3.30'a
gelmiş s ayın yardımcı ııvdet
etmemiş , bu arada evrakta işini
bitiren in s anların koşuşturması ile
odanın önü harp yerine
bürünmüştü. Oraya gelen insan,
dertli insan. Sayın Başhekim
efendi sizin işiniz de bu insan lara
yardım etmektir. Saatler ilerdikçe

homurdanmalar s ıklaşır, oradan
biri "bu kadar saygısızl ı k olmaz
insana diye sesini yükseltirken,
malum odaya sivil giyimli,
umursamaz tavırla ilerlemekte olan
zat-ı muhterem bu sözü işitir ve
" kimmiş bunu söyleyen" diye
bağırarak çık ı şır. Saat I3.45'i biraz
da geçmekte. Pek tabii kimsenin
sesi ç ı kmaz, belki işine taş konulur
diye. Bu zat, gel mesi gereken
saatten 45 dakika geç gelen,
in anların ıhhat i ni ve yap tı ğı
görevi hiçe sayan sayın Başhekim
Yardımcısı idi. Belki de daha
önlüğünü giyecek üstüne bir de
kahve içecekti , biriken sayısız
reçeteyi onaylayacak ve
dağıtacaktı. Hastanız acil durumda
mı , ameliyattı mı her ne ise sanki
de onun için çok önemliydi.
lşte böyle do tlarım. Lafı daha
fazla u za t ıp canın ız ı sıkmak
istemiyorum. İlaçları n yeri ne
varması saat 16.00'yı b ul m u ş tu .
Özetle: Hastane stokla rı ndan temi n
ettiğim ilaçlarını kull an m am ış
olaydı, hasta n ın durumu ne

olabilirdi? Bu zi hn iyet ve
sorumsuzluk la daha nereye kadar
gidebiliriz ki?
Samatya SS K hastanesi Say ın
Başhek im i: Oda l arını z ın kapıs ın a
gelen her hastaya yard ım c ı olma
gayretlerinizi, hayran l ı kl a izledim.
Mağd u rl ar ad ın a teşekk ür ederim ,
diğe rl eri nin de sizin gi bilerin i
örnek a lm a l arını temenni

ediyoru m.

(sj--

~-------'-----'---___B_iz_if!:f!_H_iR__________
,,

Çöp direni~inin öğrettikleri

A

ğustos ayının ilk yarısında başta İs

tanbul olmak üzere bazı büyük yerleşim merkezlerinde yaşanan çöp
toplamama eylemi bazı konuların
açıklık kazanması açısından vatandaş l ara yardımcı oldu. Bu konuların başında çöp toplama hizmetinin özelleştirilmesi geldi. Gerçekten de çöp toplama ı şini özelleştiren bazı
belediyeler grevden etkilenmediler. üstelik de
bu işin.. çok daha ucuza yaptırılabildiği ortaya
çıktı. Ote yandan belediyede çalışan ilkokul
mezunu bir çöp toplama işçisinin, sendikalaşma hakkı bulunmayan üniversite mezunu bir devlet memuruna kıyasla, teklif edilen iki misli maaşı beğenmediği anlaşıldı ve
haklı olarak grev, kamuoyunda tepki gördü.
Bakanlar Kurulu 'nun direnişi erteleme yönünde yaptırımı gündeme· gelmeseydi, belki
salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktı.

asrın
başında
•
lstanbul'da bir eğlence günü
Galip KAYNAK
adi şah , saray dı ş ınd a bir eğ l en ce arzu etti ğ i takdirde,
bir gün evvelden irades ini bildirir, aray erkanı da, padi ş ahın arzusuna ve gidilecek yere göre gerekli tedbirleri al ır, h az ırlı kl ar yap ılır ve Ot ağ -ı Hum ayun
oraya kurulurd u.

bulunur,

kayı ğ ı

sevk ve idare ederdi . Kö ş kün içinde yine som güve p arm aklık.larla bölünmüş bir mahal vardı ki, buyakın ve kendisine hizmette bulunacak üç kişi bu-

mü ş ten ya pılmı ş

rada p adi şaha
lunurdu.

Padi şahın kay ı ğ ınd a ve bo s tancıların aras ında bulunan iskemle tageziye ç ık acağ ı ve gi d eceği yer halka da du - ş ı y ı c ılar , p adi ş ah karaya ç ıktı ğ ında üzerine basarak ata binmesi için
yurulurdu. Arka ı ke ilmeyen savaş l ardan bunalan lüzumlu iskemleyi ta ş ırlardı.
halk, bu eğ l ence l e re büyük rağ bet gösterir, ak ın ak ın padi şahın ge- Padi şahın k ay ı ğ ına kırlangı ç denirdi . Bunun sebebi de, bu kayığın
çeceği yerl ere t o pl an ır veya eğ
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - burun şeklinin kırlangıcı andırmıis mdandı.
ı e·n cen i n yapı lacağ ı yere giderlerd i.
İkinci padi şah kay ı ğı birincisinin aynı idi. Bu
Bu eğ l ence B oğaz içi ' nde bi r yerde
ikinci kayıkta s il ahtarağa bulunur, fakat paEğlenceleri
tertiş ed i l mişse , pad i ş ahın de nizdek i
di şahın yerine otumıaya kimse cür'et edekonvoyunun tertip şekl i şöy l e olurmezdi.
du:
alkışlayamazdı. Akşama doğru
Padişııha eşlik eden diğer kayıklarda haÖnde a ltı büyük sandal yo l açar, bu
remağaları bulunur, bunların başında da kızsandalların içinde y üzelli ye yakın
oyunlar bitince, eğer padişah
.Jarağası mağrur edasıyla otururdu.
içoğ l anı (hi zmetkar) bulunur, bu
v
sandall arın sağ ve sol tarafl arında
Say ıye e egı Se, aynı tantana Korivoy , Kızkules i önünden geçerken top atışbulunan iki sandal da da, hasek i ağaile saraya dönülürdü.
)arıyla selamlanır ve kulede bulunan askerler
l arı ayakta, ell erinde ki sopalarl a
kulenin dibine dizilerek, yerlere kadar eğilir,
sağa, sola emir ler vere rek konvoyun
padi şahı selamlarlardı.
int izam içi nde seyretmes ini sağ l arl ar
Gezi yerine gelindiğinde , padişah otağında isve ay nı zamanda da yüksek sesle ba- L-------------------------1 tirahata çekilir, y emeğ ini yiyip istirahat etğ ırarak padi şah ın gelmekte o ldu ğ unu du y ururl ardı.
tikte n sonra eğ l encelerin baş lamas ı için i şaret verirdi.
Halk, p adi şa hın geçeceğ i yerle re di zilir, elpençe divan durur ve pa- Evvela ip ca mbazları gösterilerine baş larlar, iki tepe veya tepe ile yer
a ra s ınd a gerilen tel üzerinde hünerlerini gösterirler, bundan sonra bazı
d i şa h a bakm aya cesaret edemez, padi ş ah geçerken yerle re kadar eğ r
temaşa oyunları oynanır, arkasından da pehlivan güreşleri başlardı.
lerek sayg ıl a rını gösterirl erdi .
Pe hlivanl ar yalnız kıspet giyerler, zeytinyağı il e yağlandıktan sonra üç
İçoğ l anları sand all arının arkas ında padi şahın gez isini organize eden
ulemadan bir za tın sand a lı bulunurdu. Bu s andalın da arkas ında ma- defa yerlere kadar eğilerek padişahı selamlarlar ve ondan sonra da gübey incil eri taş ı ya n a ltı kay ık bulunur, k ay ı ğ ın içindeki mabey inciler reş lere baş larlardı. Pehlivanların birbirlerini ezmelerine müsaade edilmezdi . Galip gelen, padi ş ah tarafından ödüllendirilirdi.
s ı rtl a rını padi şah a dönmemek için yüzlerini sa nd a lın arka tarafına çe-

Pad i ş ahın

seyreden halk
tezahüratta bulunmaz ve
f'

viri r ve gözlerini

d d

·1

kay ı ğ ın kı ç tarafından ay ıramaz l ardı .

Bunl ardan sonra p adi ş ahın kay ıkl arı gelirdi . Padi ş ahın birbirinin
iki kay ı ğ ı bul unur; birini g idi şte, di ğe rini de d ö nü ş te kull anırdı.

aynı

Kay ıkl arın ikisi de aynı şekilde don atılırdı. Üç fener, etrafı som g ümü ş te n pa rm ak lıkl arl a

çevrili ve yine som g ümü ş ten dört sütun üzerine o turtulmu ş bir köşk bulunur, bu k öş kl e r s ırm a i ş l emeli , saçakl arı
inc il e rle ka plı , kırmızı çuha ile örtülürdü . Padi şa h burada, ekseriya yatarmı ş g ibi yan otururdu. Padi ş ahın köş künün arkas md a Bos tancıbaş ı

TANTANA

Pehlivan g üreş lerinin arkas ından ayı g üreşleri yapılırdı. Ayıların birbirini ı s ırmamal a rı için ağızları bağlanır, güreşin hararetli geçmesi
için ayılardan biri türlü eziyetlerle kızdırılır, güreşin daha da zevkli
geçmes i için yine ağzı bağ lı köpekler ayıların üzerine saldırtılırdı.
Eğlenc e l e ri

seyreden halk tezahüratta bulunmaz ve alkışlayamazdı .
oyunlar bitince, eğer padi şah sayfiyede değilse, aynı
tantana ile saraya dönülürdü.
Ak ş am a doğ ru

(sj--

Çöp toplama eyleminin sürdüğü günlerde İs
tanbul sokak ve caddeleri çok ilginç görüntülere sahne oldular. Şehir merkezinde işi
gücü olan kentliler bizzat; diğerleri ise televizyonun çeşitli kanallarından , ondört gün
çöpü toplanmayan 8,5 milyon n_üfuslu bu
kentin ne hale geldiğini gördüler. lstanbul'da
çoğu evrensel nitelikte günde ortalama 7000
ton çöp üretildi ğ ine göre ondört günde yaklaşık 100,000 ton çöp s okakları doldurmuştu .
Çöp toplamama eylemi birkaç gün daha sürseydi bazı yollar ku şkusuz trafiğe kapanacaktı. Bu arada kentlilerimizin, yapılan
tüm uyarılara rağmen, çöpleri ağzı kapalı torbalara koymadan gelişigüzel attıkları ve bozunmayan atıkları bozunan atık.lardan ayır
madıkları gözlendi. Ağ ırlıktan ziyade hacim
olarak, tüm atıkların % 60-70'ini oluşturan
kağ ıt , plastik, teneke ve cam gibi malzemeler
konut ve i ş yerlerinde ayrılıp geçici olarak
atılmas a, s ıcakta kolaylıkla bozunan ve etrafa
kötü kötü kokular yayan yemek artıkları ağzı
kapalı torbalarda atılsa kenti ilerimiz bu sın avı
başaracak.lar; hem atık.lan kaynakta ayır
manın çok ufak bir zahmet gerektirdiğine
ş ahit olacaklar, hem de direnişin etkisini en
aza indirgeyerek dolaylı bir biçimde sendikaları anlaşm aya gitmeye zorl ayacaklardı.

TUFCAMERA ____________Tu~f~an~A=K=S~O~Y
İSTANBUL

60 gün ertele nen grevin Ekim ayında gündeme gelmesi , anlaş ma sağlanamadığı sürece,
geçerliliğini koruyacak. Direniş aynen tekrarl anırs a , bu kez çöpler ekim s ıcağ ında bozunmakla beraber ekim yağmurlarıyla da yı
kanıp s ağa sola yayılacakl ar.
Bu daha
s akıncalı bir durum. Ekim ayında grev olsa da
olmasa da kentlilerimi z ş u söyleyeceklerime
lütfen kulak versinler: Bozunabilen, ç ürüyebilen nitelikteki atık.larınızı mutlaka ağzı
kapalı s ağ lam çöp torbalarının içine koyarak
atın . Her türlü kağ ıdı , cam ş i şeleri , plastik şi
şeleri ve teneke kutuları bozunan çürüyen
di ğer atık.larla karıştırmayın , mümkünse ayı
rarak ayrı torbalarda atın . Bu hem geri dönü ş ümü kolaylaştırır, hem sokaklarda çöpleri
eşeleyen bazı vatandaşlarımızın · hiç olmazsa
di ğer torbalara zarar vermeden aradıklarını
bulmalarını s ağlar.
Atıklarımı z ın çoğu aslında çöp değ il, tekrar
kullanılabilir malzemedir. Çok iyi bilindiği
gibi atık kağıtlar kağıt fabrikalarında tekrar iş
lenerek kullanılabilir kağıt haline dönüşürler.
Cam malzemeler de aynı şekilde tekrar şişe ,
bardak vs: ölurlar. Tenekelerin yapıldığı metaller eritilerek yeniden kullanılmaktadır. Plas-

tik atıklar ise öğiltülüp tekrar kullanılabilecek
şekilde işlenebilmektedir. Bu dönüşümler neredeyse sonsuz sayıda olabilmektedir. Bugün
Avrupa ülkelerinde, Kuzey Amerika'da, Japonya'da Avustralya'da çöplerdeki maddeler
evlerde ayrılmakta ve geri dönü ş üm için fabrikalara gönderilmektedir. Biz bu ülkelerden
herhalde daha varlıklı değiliz . Onlar zengin,,
biz fakirsek; onlar toplayıp, dönüştürüp tasarruf ederken biz denize atıp , toprağa gömüp
israf ediyorsak yanlı ş yapıyoruz demektir.
Yanlışın düzeltilmesi hükümetin ilgili birimlerinin, kent yöneticilerinin ve ilgili üretici
kuruluşların önderliği, vatandaşların da duyarlılığı ve işbirliği sonucu mümkün olabilecektir.
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"Mübad~le
Günleri" nden
Bi_rYadigar:

Cemal Reşit Rey
Konser Salonu ·üzerine
Ozan SAGDIÇ

•

I

teciyi
canından

etti

• Silahlı terör gazeteci
Musa Anter'i sokakta buldu ...

• Trafik terörü usta gazeteci
İlhami So sal'ı afil avladı.

İlhami

So~

Yaşam

ve ölüm ...

s tanbulluların bir
sorununa
Ankara'dan biraz
maydanoz
do ğrama gereği

duydum. Çünkü, sorun
kentsel deği l , daha
genel bir çerçeveyi
kapsama eğiliminde.
Konu kültürle olduğu
için, boyutları evrensel.
Bu yüzden hemşehrilik
değil, vatandaşlık
hakkımı kullanıyorum.
Kültür adına atı lan
yan lı ş adımlar,
başlangıçta asıl

müzikhole ya da
Konser salonları, sıradan birer bina değildirler.
sirke
evrensel müziğin mabetleri saymak gerekir.
dönüştürmemek
CRR Salonu için çok söz söylendi, yazıldı, çizildi.
gerek. Düzeyli
Türkiye'nin uluslararası standartta özel olarak inşa
bir insan
edilmiş, akustiği hesaplı tek konser salonuymµş. Şimdi,
Evita'dan
gazete havadislerinden öğrendiğimize göre, Istanbul
hoşlarıır. Ama
Büyükşehir Belediyesi, CRR Salonu'nun alt katına BRT
onun gelip
aşısı yaP.ma girişimindeymiş. Bu işe, "Mal benim değil
Mozart'ın
mi? istediğimi yaparım" gibi inatçı bir tutumla
koltuğuna
sarılmışlar. Binanın kendi amaçları doğrultusunda özel
oturmasına
olarak planlanmış iç taksimatına kazma kürek girilmiş. tahammül
· edemez. Her
Oralarda yeni radyo ve televizyon stüdyoları açma
Oralarını

girişimindeymişler.

mekanın ayrı bir
anlamı, ayrı bir

esprisi var.
Belediye,
kültür peşinde
değil, gelir
getiren
gösteriler

hedeften bir iki
derecelik küçük bir
sapma gibi görünüyor.
Ancak o bir kaç masum
gibi görünen ad ımın
verdiği yön, zamanla
amaçla sonuç
arasında öylesine
büyük bir açıklık
meydana getiriyor ki,
hedeften ne kadar

Pire

Balık

Pazan, 1937 ...

amacındaysa,
çırpıcı çayırında
yağlı güreş

•

düzenlesin
daha iyi.
Olimpiyatlara
aday bir kentin
böyle kültürsüz
ilkelliklere hakkı
yoktur.
Ilgililer
CRR'e nasıl bir
kanser

uzaklaşmış
olduğ unuzu o
zaman anlıyorsunuz.
ama, iş işten geçmiş

oluyor.
Sözü, Cemal Reşi t Rey
Salonu'nda olup
bitenlere g~tirmek
istiyorum: Istanbul,
hepimizin İstanbul'u .
Biz içine girip bir
konser dinlemek
~lanağını bulamasak ta,
lstanbul'umuz evrensel
düzeyde bir konser
salonuna layık bir
kentimizdir. Bunun
sadece varlığını bilmek
bile, bütün Türk

aşıladtklarının
farkında
değiller;

ya

Derleyen

cehaletin
cür'etiyle
kazmaya
küreğe
sarılmışlar.

Ya da, bal gibi
bilinçliler. Hiç
kuşkunuz
olmasın,

vatandaşlarına kıvanç

verir.
Konser salonları ,
sıradan birer bina değildirler.
Oralarını evrensel müziğin
mabetleri saymak gerekir. CRR
Salonu için çok söz söylend i,
yazı ldı , çizildi. Türkiye'nin
ulu slararas ı standartta özel olarak
inşa edilmiş, akustiği hesap lı tek
konser salonuym u ş . Şimdi, gazete
havadislerinden öğrendiğimize
göre, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, CRR Salonu'nun alt
katına BRT aş ı sı yapma
girişimindeymiş . Bu işe, "Mal
benim değil mi , istediğimi
yaparım" gibi inatçı bir tutumla
sarılmış lar . Binanın kendi amaç ları
doğrultusunda özel olarak
planlanmış iç taksimatına kazma
kürek girilmiş. Oralarda yeni
radyo ve televizyon stü dyoları
açma girişimindeymişler.
Binanın projesini yapanlar,
herhalde o mekanlarda bir takım
fonsiyonlar düşünmüşlerdir.
Gereksinime yetecek kadar
soyunma ve ça lışma odaları
ayrıl mı ş mıdır? Eğer yeterince
boşluk varsa, neden bu alanlar,
evrensel müziği yaygınlaştırmak
için, oda müziği sa lonlarına ,
eğit im e yönelik kurs ve

çalışmaların yapılabileceği çalışma

ve dinleti mekanlarına , müzik
kütüphanelerine, plak dinletilerine
açık (gerçek anlamıyla) di skoteğe
dönü ş türmek düşünülmez de,
radyo-~elevizyon stüdyosu akla
gelir? Işte asıl aklın kabul
edemeyeceği gerçek bu. Belediye .
baş ka bina mı bulamaz? Dahası ,
ba ş tan başa, yenisini mi kuramaz?
Amaca uygun daha nice yer
bulabilir. Ama bir konser salonunu
bir daha yeniden kolay kolay inşa
edemez. Hele içine, yozlukların
tohumu sa lınırsa, bir daha orası da
iflah etmez. B'u .vandalizmdir,
kültür dü şmanlığıdır. Doğal olarak,
iş stüdyo mekanı açmakla
kalmayacak. Televizyon ve
radyonun verici anten sorunları da
var. Sanının , konser salonunun
kendine özgü bir çatısı mevcut.
Şimdi onun üzerini günden güne
büyüyen , çatallaşan çelik kuleler,
çanaklar ve teller ormanı , bütün
estetiğini de kaçıracak, oras ını
gecekondulaştıracak.

Bu arada salonun amaç dı ş ı
kullanım tasarımlarına da
değinmeliyim: Sapı samana
karıştırmamak , konser salonunu

CRRXBRT

bu gün
CRR'nin altını
oyanlar, üç-beş
yıl sonra,
yukarıdaki konser salonunu da
Belediye TV'sirtin "Büyük
.
Stüdyo'su yapmayı
hedeflemişlerdir. Ankara'da
Kooperatifler Birliği'nin özenle
yaptırdığı An Sineması'nın ve An
Tiyatrosu'nun nasıl birer TV
stüdyosuna dönüştürüldüklerine biz
Ankara'da tanık olduk.
Sayın Sözen gibi sosyal .
demokratların temsilcisi bir
başkanın , ve belediye kültür dairesi
başkanı, değerli bir kültür adamı
olarak tanıdığımız , sevgili dost
Hilmi Yavuz'un böylesi bir
vandalizm görüntüsüne razı
olmalarını ve başı çekmelerini
düşünemiyorum, yakıştıramıyorum ,
hazmedemiyorum ... Malum insanı

dostun gülü (bile) yaralar. Benden,
vatandaş olarak uyarmak ve
protesto etmek ...
Lütfen, evrensel kültür değerlerine
saygı, mimari projelere saygı,
kentinizi ve ülkenizi çağdaş
düzeyde tutan şu iki buçuk evrensel
kuruma saygı ... Ne olursunuz,
yozlaşma sürecine, bir omuz da siz
vermiş olmayın ...

Kerim FERSAN
I 992-'23 yılları Ege'nin , Mannara'nın, İ ç
Anadolu'nun, kısacası Anadolu'nun tarihi aç ı s ınd an en önem li y ıll ar olarak
kabul edilir. Mübadele günleri, her iki
halk için de; anayurdundan kopmak,
doğup büyüdüğü , kültürü, di li , müziği ve
en önemlisi yaşama hüznüyle yoğ
rulduğu iklimleri, talihsiz politik kararlar
yüzünden geride bırakmaya mecbur kalarak terk
etmek an lamına geli r. Bu yı ll arda onbinlerce Türk ve
Yuna'rı kökenli insan bu korkunç kaderi birlikte pay-

1
l aştıl ar.

Son yıllarda yurdumuzda birkaç kez gösterime giren
Costas Ferris'in "/IEMBETIKO" filmi dolayısıyla
da çokça duyulmaya başlayan, hem Grekçe yazılı ş ındaki harfler aynen kullanılarak "Rembetiko"
diye yan lı ş yazılan ve hem de yaz ıldı ğ ı gibi ıs rarla
yanlış söylenen bir sözc ü ğün as lında biz A nadolu'lular ve İstanbullu'lar için ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmak için bu kısa derlemeyi yapmaya çalı ştık .
Müziğini Stavros Xarhakos ile Nikos Katsos'un yaptığı, bu arada Yesari Asım Arsoy'un "Umitleı_:im"
adlı şarkı sın ın ve bestecisinin ad ı bile anı lmadan kull anı ldı ğı filmin mü ziği uzun süre belli çevrelerin dilinden dü şmeyeceğe benziyor.
Rebetiko, asıl" olarak "Rebet"ler tarafından yazılmı ş
şarkıların genel ad ıdır. "Rebet" sözc ü ğü de; kökeni
1910'lara dayandınlmakla birlikte asıl olarak; 19201960 yılları aras ında hayata geçen ve istanbul'dan,
Anadolu'dan, özellikle Batı Anadolu'dan Yinanistan'a giden bu halk ile Yunan toplumundaki
marjinal kesimin kaynaşmasından doğan bu kültüre
verilen adı ifade eder.
Ege'nin iki yanında yaşayan halka ait bu küçücük tarihin ş iirinin dile getirildiği "Rebetiko, Petropoulos'a göre; "Basit insanlar için yaz ılmış basit
şarkıların

bir toplamı "dır.

İ ş te bu kültüre nefes aldıran insanlara biz şarkıların
sözlerini izlerken de bol bol duyulduğu gibi: "Re-

betis" ya da "Manges" diyoruz. Rovertakis; "Rebetis, içinde bir hüzün taşıyıp, bunu dışa vurmak isteyen insandır " diyor. 'Rebetis'in kendisi, kabul
görmüş türden kent yaşamının dışında kalan marjinal
kesime .aittir. Aynen Qsmanlı toplumunun son zamanlarında yaşayan, "lsıanbul kabadayıları " adı ile

söylencelere hatta tarihe geçen marjinal kesime benzer biçimde nargileyle esrar içmek , gündelik aksesuar olarak bıçak taşımak, ceketi tek kolundan giymek, kavga etmek, fahişe ler, aykırı cinsellikler, polis
baskınları onun yaşadığı ayrıntılardır. XIX. yüzyı lda
Pire hapishanelerini tıkabasa dolduran politik ve adi
suçlu lar tarafından birçok Rebetiko'nun bestelenip
söylenmesinin nedeni budur.
Bir yandan Pire'nin hapishane kültürü, bir _yandan
Rebetislerin yaşama biçimi, bir yandan da lzmirli,
İstanbullu, Manisalı müzisyenler, bu "kimliğin "
olu şumuna büyük kaıkılarda bulundular.
Rebetiko'nun en büyük yaratıcı larından kabul edilen
Yannis Papaioannu'nun; "Markos, Tsitsaııis, ben

ve daha birkaç kişi, gerçek Rebetiko'ııun son temsilcileriyiz. Biz öldükten sonra Rebetiko bir daha ortaya çıkamayacak. Çünkü bu şarkıları herhangi biri,
her istediği zamanda söyleyemez. Rebeıiko'yıı yaşamak, duymak ve kanında taşıyabilm ek gerekir"
sözlerini ; bir kendi kabuğuna çekilmişliğin, bir küskünlüğün anlatı mı olarak yorumlamak olasıdır.
XX, yüzyılın sQn çeyreğinde bu küskünlüğün benzerinin yaşandığı Türkiye'de, "Arabesk" ad ıyl a tanımlanan ve "okum u ş" olduğu iddia edilen kesimimiz tarafından her nedense pek bir küçümsenen
müzik türünün doğması, pekala tarihin tekrar etmesi
olarak yorumlanabilir bence.
Görüntülerindeki büyük farklılıklara karşın, isyanların, özlem, sevda ve küskünlüklerin anlatımı
adına birçok insanda kolay silinemeyecek izler bı
rakmı ş olan Flamenco, Tango, Blıı es
ve hatta
Rock'ın Rebetiko ile aynı yazgıyı paylaştı ğını söylemek aşırıya gitmek say ılamaz .
Ege'nin iki ay rı yakasında yıllarca paylaşılan bu tarihi biraz daha irdelemek için "Amane Kahveleri"nden de söz etmek gerekir, Osmanlı yönetimi
s ıras ında Atina, Larissa ve Selanik gibi kentlerde
yaygınlaşan bu kahvelerin, müzisyenlerin bir arada
çalıp söyledikleri "Semai Kahveleri"nin bir çeş itlemesi olması gerekir. Polis baskınlarına her fır
satta hazır olan "Tekke "ler ise, iç huzuru ,adına "dumanaltı" olmanın bir gelenek haline getirildiği küçük
rebetiko "konservatuarlan" sayılma lıdır. ~
~

ROSA ESKENAZİ, ARKADA "TOMBOUL" ...
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"Özgür olan sadece

kayıtsızlıktır. Kişilik
s Time Go
By"ın çaldığı

cafenin kapısında zenci
bir sesin duyarlılığıyla

geçmi e bir
yolculuk
yapma düşü
sizi bı
rakmıyorsa,

Humphrey Bogard ve Ingrid
Bergman'la karşılaşacağınız o büyülü anı
tutkuyla bekliyorsanız ve döne döne
"Rick' Cafe Americain"ı arıyorsanız
belki bir düş kırıklığı yaşarsınız Casablanca'da. Ama hemn pes etmeyin.
1943'ün dillere destan,Oscar'lı filminin
büyülü bakışlı Bergman'ını bulamaz anız
da bir atmosfer ve do tluk bulacaksınız.
İşte Casablanca! Fesli, batı giysileriyle bir
adam köşede oturmuş sigarasını sarıyor.
Fesli ve yerel giysileri "gilbar" la sa-

tıcılar, kaftanlı kadınlar. Yüzleri peçeli
dınlar i e bu büyülü film dekorunu

katamamlar gibi. Surlarla çevrili eski kent,
Medina'ya varı nca gizemli bir dünya çevreliyor insanı. Gölgeli arkadlarıyla nefes
kesici bir evrene giriyorum. Büyülü Arap
masallarının uçan halıs_ı_ tamtamların sesini ulaştırıyor sanki. Uzerlik, tarçın ve
kına kokuları buhurdanlıktan ortaya saçılıyor. Bir Berberi Arap kültürün Afrikalı
ritmi içine çekiliyorum. Kemerler beni
ayrı bir dünyaya, beyaz evlerin dünyasına
götürüyor. Ara küçük sokakların iki yanında uzanan bembeyaz küçük evler... Satıcıların bağırışlarıyla karışan Arap müziğinin insanı oynatan ritmi ... Çılgın bir
kalabalık ve alışveriş dünyası... Misfak,
kese, çorap, çukulata satan seyyarların
bolluğu .. . "Ucuz çok ucuz!" nid a larıyla
rengarenk bir atmosfer. Canlı her rengin
ve desenin egemen olduğu kumaşçılar

eşarplar, süsler,- bijuteri
malzemeleri
~ep bu zevke uygun.
inanılmaz
desenler
ve renkler karmaşası
bir cümbüş içinde ...
Kemerlerin altında
yola devam ettim ve
Büyücüler Çarşısına .
geldim. Etrafta keskin bir kına kokusu.
Beş-altı
kadın

sahibi olan özgür değildir,
aksine kendi damgasının
izini taşımak,
gereklerine
uymak ve
esiri olmak
zorundadır."

Thomas
MANN

oturmuş

dev, ahşap havanlarda
sedir
ağacından
yapılma havan elleriyle l.\ına eziyorlar. Onlerinde
küçük, yeşil yı
ğınlar halinde toz
çarşısıfesli Fas'lıların ağırbaşlı satı ş ıyla kınayı gösteriyorlar bir yandan da. Binbir
çelişiyor. Fas'lı kadın 've erkek pırl pırıl , renk, koku, tat ve görünümdeki malzeme
renkli ve cavcavlı şey leri seviyor. Tokalar, insanı başka dünyalara taşıyor sanki. Ku-

rutulmuş kertenkeleler, iguanalar, otlar,
böcekler... Her çeşit hayvan poS t ları; kir-

piler, sincaplar, tilkiler, yılanlar... Boa yı!anının metrelerce uzunluktaki ve korkutucu genişlikteki derisi insanı
manyetize ediyor. Büyücüler fotoğraf
çekilmesinden
hoşlanmıyor.
Rehberimiz kadınların büyü .için buraya sık
sık uğradığını söylüyor. Benim ihtiyacım olup olmadığını soruyor! Canlı
kaplumbağalara
bakarak
kirpilere,
hayır diyorum. Ama çocukluğumun en
büyük düşü 'olan Kara Afrika'yı burnumun ucunda hissediyorum. Küçük
bir kizın elleri motiflerle bezenmiş. Elinize kına yakmak bir süsleme yöntemi.
Hazırlanmış ve satılan kalıplar. var.
Motif motif olan bu kalıplarınüstüne
kına yakıp bağlıyorlar. Desenli kınalar
çok hoş görünüyor. Bir fırının önünden
geçiyorum. Bu mahallenin ortak fırını.
Herkes ekme,ğini evde yoğurup bu fırında pişiriyor. Burada ekmek ayrıca
satılmıyor. Satılan ekmek çarşı fırınlarında l dirhem karşılığı. Tüm
Fas'ta Berberi Arapça dillerinin . yanısıra F~ansızca çok yaygın. Ayrıca lt~lyanca, Ispanyolca da konuşuluyor. Ingilizce turistik bir dil olarak ge~erli.
Gölgeli arkadların altınd~ her dıld~n

sablanca belki eski Beyrut'u andıny~r.
Eski ve büyük camilerinin yanısıra Ispanyollardan kalma kilisesi de tüm haş
metiyle duruyor. Camilerin sadeliğine karşın
dört köşe minareler el işiyle
zenginleştirilmiş. Hepsi aynı renk ve formda cami görmenin keyfini çıkarırken ezanın doğal insan sesiyle okunmasının güzelliğini de yaşadık. Bizi bu sadelik ve
güzelliklerden yoksun bırakan Müslüman
Türkiye'nin kulaklarını çınlattık!
Tüm Faslılar'ın parasıyla yapılan diğer
önemli yapıt bir cami, Hassan II Camisi.
Okyanusun üstüne inşa edilen bu carni
dünyanın en yüksek camisi Unvanına
sahip. Henüz inşa halinde, iki yıl içinde
biteceği söyleniyor. Ziyarete kapalı. Zaten
cami içleri Müslüman olmayanların ziyaretine kapalı tutuluyor. Cami şerefesine
sağırlar için dikilen bir bayrak da ilginçti.
Beyaz bayrak sağırların namaz vaktini
haber alması amacıyla kullanılıyor. Kır
. mızı bayrak ise cuma gününün simgesi.
Ahşap , çini işlemeciliğinin en güzel örneklerini veren ve yaşatan Fas halkı kültürüne sahip çıkıyor.
Casablanca'nın Atlas
Okyanusu
kıyıları ise
tümüyle
zenginlerin
yazlık bölgesi.
Çok büyük, şık
villaların olduğu
bu kıyı modern
tarzda inşa edilmiş.
Fakat geniş ve doğal
kumsal korunarak
.evler yolun öte

konuşan s~tıcılar, gen~llıkle, ~a~arlı.
Araplar tarıh boyunca tucca; ve ~yı sa- tarafında yapılanmış.
tıcı olmuşlar?ı_r. _B_unu Fas ta bır kez Suudi Arap Prensin

dah~ deneyebılırsınız.
..
.
Yenı modem Casablanca gokdelenlerı,
beş yıldızlı otelle_ri ve Fas'ta az ~ul~nan
ar,artm_anlarıyla lımanı~ ~~emen ustunde
yukselıyor:_l~~aı:~şı~ trafıgı, bankaları ve
ışadamı gorunuşlu yabancılarıyla Ca-

FES+GİLBAR-

küçük bir saray görünümündeki villasının bahçesinde camisi bile var. Önünde Fas usulü el işlemeleriyle
süslü görkemli bir kapıyla girilen bu saray yavrusunun

yemyeşil bahçesi göz kamaştırıyor.
Fas'ta evler genellikle iki katlı , bahçe içinde bu güzel alışkanlığın çok az kentte bo~
zulmuş olduğunu gördüm. Batı tarzı kent
planlamacılığı
anlayışı
yerleştirilmiş.
Geniş bulvarlar, meydanlar ve yerel özelliklerin ağırlığındaki bahçeli yerleşim birimleri... Her ~ Fas'ta olduğunuzu ~issedebilirsiniz. "Işte, burası Fas'tır." "Işte
bu ruh Afrika ve Araptır." demeniz müm-

kün.
Casablanca'nın

enerjik ve yaşam dolu ruhu
sizi sarıyor. Cıvıl cıvıl kent, insanlar ve atmosfer sizi içine alıveriyor. Belki hemen
değil ama bir kaç gün sonra Casablanca'lı
oluveriyorsunuz. Nane çayının şekerli tadını ve kokusunu arar oluyorsunuz. Zengin yemeklerin bolluğu , doğunun gönül
zenginliği misafir severliği sizi her yerde
karşılıyor. Okyanusun lezzetli ve bol ürünlerinden yerken Fas şarabının taze tadı damağımı hafif buruyoi. Başınız dönmeye
başlarsa kırmızı ışıkların tütsülediği bir
restoranda büyülü bir çift gözle Bergman'ı
buluveriyorsunuz. "Şair, kargaşadan uyum
yaratır" demiş Alexander Blok. Cazablanca'da bu uyum var. Cazablanca her
zaman yaşanmaya değer.

~_______B_i_
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Boğaziçi

Ulusal Parkı'nda
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"Müskirat Rehberi"
sayfa ve. Vatan Matbaası'nda
basılmış. lstanbul doğumlu. Adı
"Müskirat Rehberi" Alkollü içkilerin imali ve tüketimi konusunda bilgiler veriyor. İnhisarlar idaresi
zihinlere düşmemiş henüz. Müskirat satan
lokantalar, kahvehaneler, birahaneler, pastahaneler, oteller, barlar, bahçeler, bakkaliyeler ve dahi depol~ bu rehberde mebzul miktarda mevcut. Ihtiva ettiği ilanlar,
("muzırratı"
bilindiği
halde) müskiratın
halisinin nereden tedarik edilebileceğini
beyan eder. Buyurun öyleyse yüz yıl öncesinin lstanbul sokaklarına:
Strati oğlu Yorgi:
Sıraselviler 30
Koçu Lokanta ve Birahanesi:
Galata, Kara Mustafa Paşa Sokak 17/9.
Makedony_a'Lokanta ve Birahanesi:
Beyoğlu, lngiliz Sefarethanesi karşısı, numero 19.
Nikoli oğlu Panayot Lokanta ve Gazinosu:
Tatavla Caddesi.
Yatan Lokanta ve Birahanesi (Yani Bornazu-Yolfi Burla):
Pangaltı, Büyükdere Caddesi 149.
Viyana Kahve Birahanesi ( oyman):
Beyoğlu, Rus Sefarethanesi yanı, numero
451.
Anadolu İdare Lokanta ve Birahanesi:
Sirkeci. Babıali Cadde i 134.
Anastas Yorgi:
Pangaltı , Feriköy Caddesi 42/81.
lstanbul Lokanta ve Birahanesi (Hristo):
Tepebaşı , Millet Bahçesi karşısı, numero 47.
Andrea oğlu Yarıni:
Galata. Hacı Memi Mahallesi, İki Yol Sokağı 16.
Spiro 'ı'uvan :
Beyoğlu , Tarlabaşı , Çukur Sokağı 59/67.
Stepan oğlu Karabet ersesyan:
Şi ~ li , Büyükdere Caddesi 343/345.
Hristo oğlu Tanaş:
Pangaltı , Cedidi ye Sokağı 23.
Todori Papayanoplu:
Beyoğlu , Galatasaray 252.
Nikefor Mihail:
Pangaltı Hamamı 59.
Tanaş Bakkaliyesi:
Galata, Hacı Memi Mahallesi, Kumbaracı
Yokuşu 38.
Yasil Bakkaliyesi:
Pangaltı , Büyükdere_Caddesi l60.
Müskirat Fabrikası (Izidor ve Salamon):
Sirkeci, evbethane Caddesi 15.
.
Müskirat Fabrikası :
İstanbul Balıkpazarı ·ı 6/18
Müskirat Fabrikası (Osman Ziya ve Mehmet
Tevfik):
Galata, Fermeneciler.
Rumeli Müskirat Fabrikası (Kosti Papayuvani):
Balıkpazan, Kafesli Sokağı l 9/ 18.
Strati Yalessamidi :
Galata, Topçular Caddesi 238.
Müskirat Fabrikası (Serafım Anastas)
Tahtakale, Kantarcılar Caddesi 3.
Müskirat Fabrikası (Yorgo Yanni Çomaki):
Galata, Perşembepazan 57 .
Müskirat Deposu (Avram Levi oğlu Yosef):
Galata, Topçular Caddesi 83.
Müskirat Deposu (Hristo):
Beyoğlu, Kuledibi 2.
Mavridis Biraderler:
Tütün Gümrüğü, Yağcılar Sokağı 29.
Mudas Biraderler:
Galata, Yörükçüler 31 .
Rus Müskirat Mağazası:
Galatasaray, Çarşı, numero 6.
Marko oğlu ikoli Bakkaliyesi:
Amavutköy, Tramvay Caddesi 76.
Yasil Yangelidis Bakkaliyesi:
Bebek, Büyük Cadde 152.
Yorgi oğlu Andon Bakkaliyesi:
Bebek, Kilise Sokağı 20.
Dimitri Konstantin Bakkaliyesi:
Bebek, Tramvay Caddesi 192.
Todori oğlu Apostol Bakkaliyesi:
Amavutköy, Küçük Ayazma 8.
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ıllardır kalem - kağıt tükettiğimiz "Bo-

Ulusal Parkı " -ki bir gün yeryüzündeki eşsiz kimli ğ i gibi, resmi adı da
bu olacak- peyzajında , siluetinde birtakım
deği ş iklikler oluyor. Lacivert sularla,
mavi göğün arasında 27 kilometre uzanan
" Boğaziçi Ulusal Parkı"nın, do ğdu ğ u günden bu yana
giyindiği "Koru Zümrütü", "Ya lı Aşıboyası", "Erguvan
Yanardöneri", "F ı st ıkağacı Yeşili " giysi çöpe atılıp; ye~ine "tuğla rengi", "briket rengi ", "betebe rengi", "hazır
s ıva rengi" bir renksizlik sıvaştınlıyor. İş bununla da
kalm.ı yor. Bütün bu yeni-eski görünümü de perdeleyen
bir dizi "baraj" günden güne gelişip, yükseliyor. Taş
lık 'taki, Serencebey'deki, Dikilitaş'taki, Şişli'deki, Eti.-

ler'deki,

ğaziçi

Çırağan'daki ...

Bunlar birbiri

ardından

yerden

fışkıran lar; diğerleri s ı rada: Bebek'te, Pastör Hastanes i,
D ağcı lık Kulubü ve Lalezar'ın yerlerinde Ayaspaşa'da.

Ayaspaşa ... İstanbul'un, her biri ayrı güzellikler, ayrı
dünyalar olan semtlerinden bu gözde, nitelikli köşesinde,

"yüzyıl"

başlarının

eşsiz

" Apartman"ları ,

"Palas"lann ın karşısında, Atatürk Kültür Merkezi ve
Japon Konsolosluğu'nun yak ınında , Alman Konso l osluğu'nun yanında, bu gün yükselen bu "azim
baraj", 120 metre uzunluğ unda , 120 metre (35 kat) yüksekliğ inde , 55 metre derinliğinde Boğaziçi 'ne cephe
veren bir setle, 53 metre çap ınd a yerden 155 metreye
(46 kat) yükselen 21 emsal' li (yani, arsa alanının 21
misli yapı alanı armağan edi lmi ş; bu bir rekordur) bir
"tombul salam"dan oluşuyor! Sonuçta Boğazrçi ' nin
"gözünü ç ıkaran" , Beyoğ lu ' nun da "gözüne perde in-

diren" bir duvar, bir ucube! Eğer, Ayaspaşa gibi bir
yerde, yıktığ ını z "Tarihi Park Otel"i de içine alan 10
dönüm bir.toprağı satın a lmı şsanız; "bir sokağı da" arsanıza katıp, -ad ı: Ağaçırağı sokağı- bu "den şetengiz
yarat ı ğ ı " Bo ğaz içi ya maçlarına oturtmaya hakkınız var;
hem de biçimini (!) emsalini ve yüksekliğini "paşa-gön
lünüz"ün tayin ettiği bir şek ilde!. ..
Halk, bunları ancak son betonları dökülüp, Boğaz göklerindeki yerlerini aldıklarında görebiliyor; ne yazık ki!
Oysa, bu "Turistik ve Ticari GAP Projesi"ni millete tanıtmak için bu sessizlik, bu alçakgönüllülük niye?

DEVAMI ONDOKUZDA

MUZIRRAT

Büyük bir gizli kapaklılık, ağzı sıkılık ve hızla "mitolojinin Boğaziçi"sine yeni "Titan"lar, "Tepegöz"ler,
"Deli Dumrul"lar peş peşe oturtuluyor; bakandan baç
alıp, bakrnayandan döve döve baç alıyorlar. Şimdilik
birbirlerine zararlan yok, belirli bi r u zaklık var aralarında; salt İstanbullu'nun, halkın bakışlannı perdeliyor, tırmalıyorlar; ama, ne zaman ki aralanna yenileri girmeye kalkacak, birbirlerini perdelemeye
başlayacaklar, o zaman "centilmenler anlaşması" bozulacak; gökler gürleyip, yerler sarsılacak; seyreyleyin
mitolojinin "İnek Geçiti" Boğaziçi'ndeki karmaşayı. Ve
boğazlaşmayı
izleyin. Bu gün Boğaziçi' n i "boğazlayan"lar, o kıyamette yeri göğü birbirine katacaklar; de.v dinazorlann boğuşmalannı biz ufak tefek

memeliler, salt göz kesilip seyredeceğiz!..
"- Bu dehşetengiz hercümerç niye?" diye soruyorsunuz.
Çünkü: nedenleri var. Nedenlerden biri: O gün bu "felaket GAP"ın suyu demek olan işadamlan gelmeyecek
te ondan. Bu işadamlan niye gelsin? Yakında bu millet
uyanmayacak mı? Onlarca yılın alın teri ve bin bir özverisiyle var ettiği doğudaki "gerçek GAP"ın verimini
yabancıya sömürtme tuzağına mı düşecek? Onların bir
yeni "Beyrut"a üşüşmelerine seyirci mi kalacak? Kendi
ülkesinde "komi"lik, "ırgat"lık mı yapacak? İkinci
neden : "Turist" gelmeyecek te ondan. Doğayı, tarihi,
kültürü , uygarlığı, insanı yok eden bu beton"dan,
cam'dan, çelik'ten setleri turist ne yapsın? "O" zaten bir
yıl boyunca betori'un, cam'ın, çeliğin altında ezilmiş.
Bir tutam yeşil, bir soluk oksijen, bir avuç su istiyor. ...
Ve bulamıyor! Tıpkı , bu inanılmaz setleri peşpeşe izlediğimiz Inönü Gezisi ucuna sıkışıp kalmış birkaç
metrelik "Kent Balkonu"ndan ayrılıp, "Taksim Meydanı"na indiğimizdeki gibi. Meydanı boydan boya perdeleyen durakların ilan panolarını delmeye çabalayan
ve " Meydan"ı arayan, "Heykel"i arayan, "S u lar"ı arayan bakış larımız gibi!. .. Taksim'e gitmek içinizden gelmiyor artık; bu kentte doğmuş olsanız bile!.. O Tak.sim
ki -ölümünden sonra kendisine "Sinan" nitelikleri yakıştırılan- bir mimarımızca yap ı lan projesinde, tam Tarlabaşı girişinde bir "dev baraj" öngörülüyordu!..
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!SahafAlllattin'in Istanbul nereye?
tozlu raflanndan , •
Ergun GÜRPINAR
Galatasaray, Sahne Sokak Ali Han K. 3 No. 302
İstanbul - TÜRKİYE Tel: 243 61 90 - 243 49 10

CollttUon df l'A-latlOn poıır la c414bratkın
la Conquttı de Conatan\Jnorıc 1'10 n

d~

ISTANBUL APRES LA
CONQU ETE

stanbul ' un tarihine bir
uymayan şekil ve biç im olarak
göz atarsak Pendik,
takma di ş g ibi duran y apılar
Fikirtepe,
dikili yor ve ye ş il bu suretl e
Küçükçekmece
kayboluyor. Fakat kıyıbandı
çevrelerinde yapılan
üzerinde yoğunlaşan
kazılara göre şehrin
populasyon yav aş y av aş
yerleşme tarihi
mahalle içerilerine g idiyor,
Paleolitik Çağa kadar uzanır.
sokaklar ve kahveler , meydanlar
· Bug ünkü Kadıköy semtine ilk ..
hı zlı değ i ş im e u ğruyor, hiç
yerl eşenler Megara lıl ar'~ır (M .O.
alak as ı olmayan uyum suz
680) di ğer bir grup (M.O . 600)
şekiller bu s ağlıklı ortamın
yıllarında Sarayburnu' na
yerlerini a lıyor. Eski y apı
yerleş mi ştir. İmparator Ti
karakteri tamamen
ortadan
kalkmış oluyor. Boğaz'ın iki
Kostantin'in 330 yılında
imp~ratorluğun başkentini Roma' sahilinde bulanan küçük
dan Istanbul' a taş ımı ş ve
şehirde ilk alansal
yayııma o zaman
Kadıköy
baş lamı ş tır. Ancak Fatih
Sultan Mehme t' in 29
Semtine ilk yerleşe~~er
Mayıs
1453' te İstanbul' u
Megaralılar'dır
alı ş ı ile imar
faa li yetl erinde ciddi

1

Bugünkü

f"ERID UN D Ull.\ lTEKIS

kapırd am a l ar ba ş lamı ş

1457' den sonra yeni
ge li şme ve yay ılma
alanları belirlenmi ş ve
günümüze kadar uzanan
ana akslar ortaya

(M.O.
680).. digv er bir grup
(M.O. 600) yıllarında

ön sıraya geldiği mekanlarda
Fakat bu arada plan s ı z
faaliyetlerin de hı z landı ğ ı bir
gerçektir. İstanbul' un kültür
miras ının yok edili ş ini
olmaktadır.

anlıyabilmek iç in de şehirli
olabilme, şehre sahip ç ıkma, şehir
çarpıklı ğ ının ruhsal dengey i n ası l
bozdu ğ u ve " Ekol ojik s uç l arın "
semtlere göre nas ıl d ağ ılım a
gös te rdi ğ ini görmek ve hi ssetmek
gemk.
Bil indi ği gibi Doğu Roma
İmparatorluğu ve Osmanlı
İmparatorluğu g ibi iki ayrı
kültürün mekanı o ıan
İstan bul'un he r aç ıdan dünya
kültürüne, sanatına
mi marisine katkılarının
büyük olduğu bir gerçektir
ancak şehi rli bilinci nin
oıuşturuıması gerekir.
H ı zlı göç nedeni ile İstan bul
köy l eşme ağırlıklı bir yapı

Saraybumu' na

yerleşmiştir.

kazanmaktadır.

Örneğin Cumhuriyet
dönemi nde belediyeciliğin
en önem li o l ayı
Taksim-İnönü gezisi Maçka
çocuk bahçesinde biterken
araya Hilton Oteli girmiştir.
Ve zamanla yeşil alanlar
limon kabuğu kadar
ka lmı ştır. Burada sözü
Cemil Topuz Paşa'ya
getirmek isterim.
İmparatorluğun en oynak
zamanında idarecilerle
diyoloğu iyi olan paşa
İstanbul'da ilk parkı
gerçekleştiren (Gülhane
ParkJ) ve belli bölgeleri
ağaçlıklı yollarla, semt

ç ıkmı ş tır._
l nıprlmtrı.

da' da sonbahar
Filiz AYRAL ELMAN
renkler
soluyor, güz
geldi.
Mevsimleri
nen
alımlısı:
Işık,

koku, rüzgar.
Büyük Ada'ya epeydir
gitmemiştim . Vapur
yanaşırken yine içim pır
pır etti. Tahmin ettiğim
gibi kalabalık azalmış,
yollar sakin. İç burucu
manzaralarıyla atlar ve
faytoncuları ve de kesif bir
amonyak kokusunu geride
bırakarak Tepe Köy'e
doğru yürümeye başlad ım .
Sokak aralarında irili
ufaklı bir sürü inşaat,
yoll ara taşmış
malzemeleriyle size ilk
"merhaba" diyenler.
Tepeye ç ı ktıkça kepenkleri
kap atı lm ış evlerin yanı s ıra ;
yaşayan , g üneş içersinde
tek tük es ki evleri görmeye
b aşl adım. Okul önlükleri

Senelerdir orada yaşayan adamcağız kırık
Türkçesiyle "ne istersiniz?" diye sorunca
"Sigara böreği ve şarap" dedim. Şarabı
onlar yapmıyorlar fakat o şarabın başka bir
yerde satıldığını da görmedim.· Çoğu
zaman etiketsiz oluyor, ama mis gibi de
üzüm kokuyor.

·ı
DERNEGI
Nr. 4

BULDA
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SAHABE KABİRLERİ

yaslanıp manzarayı

Prof. D,. A. SÜ HEYL ÜNVER

.

seyretmeye başladım.
Denize dik inen yamacın
kıyısında oturuyorum.
Yamacın yeşilliğinden

sonra deniz ışık içersinde
parlıyor. Senelerdir orada
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kaldı. Artık yoku ş aş ağı

yürüyordum. Gölgeler
serin , güne ş li yerler s ıcak
hala. Kazağı s ırtımdan

çıkardım.

Hiç insan yok
etrafta. Çocukların ve
evlerin gürültüleri gitgide
arkada kaldı.
Meydana ulaş tığımda
yollardan yol beğenmek
için duraladım. Tabii ki
,Aya Yorgi tepesi!
Yolu betonlamışlar. yazık!
Kocayemişlerin arasından
yavaş yavaş yokuş yukarı

çıktıkça

arada bir durup

geriye bakıyorum. Çıktıkça
manzara güzelle ş iyor.
Yarım saate yakın bir süre
sonra tepeye ulaştım.
Küçük lokanta açık. Kapalı

AKETTAŞ

Türkçesiyle "ne
istersiniz?" diye sorunca
"Sigara böreği ve şarap"
dedim. Şarabı onlar
yapmıyorlar fakat o
şarabın başka bir yerde
satıldığını da görmedim.
Çoğu zaman etiketsiz
oluyor, ama mis gibi de
üzüm kokuyor.
Gürültüsüz, sakin ve temiz
bir yerdeyim işte. Bunun

THE
NE A R E AST
DALMAT I A, GREECE
AND CONSTANTINOPLE
BY

ROBERT HICHENS

JULES CUtRIN

Prens Adaları!
Yaşasın Aya Yorgi! (sj-

bezdirmi ş, s ıkı şık
mekan l arın ko lay
yanabilmes i, dı şa dönü k
yay ılm ay ı kaç ınılm az
kılmı ş. 19 un~u y ü zy ılın
il k yarı s ında Istanbul ' daki
k ı ş l a l ar et ra fında yeni
yerl eş im çekirdekleri
görülmü ş, Maltepe,
Maçka, G ümü şs u y u ,

Taksim ve Harbiye g ibi
is imler ve yeni yerl eş im
a l anl a rı ve aks l a rı
meydana ge lmi şt i r.
1874 tari hinde
Sirkec i- Edi me demir
yo lunu n faa liyete geçmes i
sur dı ş ınd a ki al an sal
yay ılm a potans iye lini
C umhuri yet döne minde K adıköy'
ün pl a nının e le a lınm as ı y l a
eğ l e nce merkez in in B eyoğ lu' na
hı z l a kaydı ğ ı görülür. 1950
y ıll arınd an sonra ülkenin
ya pı s ında meydana gelen hı zlı
d eğ i şi m çok partili s iyas i yap ı ,
ulu sla raras ı hareketlenme ler ve
kalkın ma ça bal arı sonucu
şe hirl e r ara s ı iç göç de
hı z l anmı ş tı r.

Sonuçta konut aç ı ğ ının ortaya
ç ıkm as ı ve buna bireyin kendi
ge tirdi ğ i çözümler, makro
yay ılm a planl ar ının e lde
olm ayan sebeplerl e
u yg ul anam am as ı birçok çevre
so runl arını da beraberinde
t aş ımı ş tır.

Şimdi ba ş ka bir aç ıd a n
B oğa z i ç i ' n e baktı ğ ımı z zaman,

iki ana olgu gözlerden
kaç m a m aktadır : Biri ta tlı mey ill i
tepe ler ve yeş illeri ile k ı y ıl ard a

tadını ·çıkartmalıyım.

Yaşasın

dönemle rin simges i o larak
görülür.' 18 inc i y ü zy ıldan
sonra s urdı ş ı yayılmalard a
artı ş gö rülmü ş ç ünkü sur
içi yang ınl ar in sanları çok

İmparator

II Kostantin 330
yılında imparatorluğun

~aşkentini

Roma' dan
Istanbul' a taşımı ş ve
şehirde ilk alansal
yayılma o zaman
başlamıştır.

g ü ç l e ndirmi ş tir.

yaşayan adamcağız kırık

ve s ırtları nd a ç antalarıyla
yeni öğre n ci ler oyunlarını
yine oynuyorlar. Her yerin
kış lık insanl arı kendilerini
belli eder. Etrafı izleyerek
paket taş lı Tepe Köy
yoku ş unu ç ıktım. Oradan
da Façio'nun bahçesine
giden son küçük y oku ş u da
bitirince koku deği ş ti .
Ça mlı yola girdim. Biraz
sonra yol toprak oldu.
Yetimler yurdu geride

O tarihte lstanbul ,
Edirn e k apı , Ha li ç Kıyıl a rı ,
Galata, Usküdar , K adı köy
ve B oğaz yönünde
yay ılm a gös term işt i r. Bu
s ı rad a camil er. külliyeler,
ça rş ı , çeş me l er d eğ i ş i k

ISTANBLL FETHi
)'AY I NLARI -

İ STA

yerin dışıria küçük bir
masa ve demir bir sandalye
istedikten sonra arkama

d'hıa.ıı.buJ
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H ODDER AND STOüG HT ON

bulunan tarihi eserl er, ikinc isi i e
yıl ank avi ak ı ş ını sürdüren
Boğ az'ın s ularıdır. Ancak bu
doğa l g üzellikle rden her sene
birer parça yok olup g idi yor.
Yerl erini be ton binalarl a
d eğ i ş tiri yor, insan öl çeğ inde ki
evle r, eski maha ll eler ortadan
kaldırılıp , yerlerine yöreye

MEGARALI

koy l arın yılarıkavi ç izg ileri
topoğrafya üzerine
yansı m as ın dan da ayrı bir

de

karakterin s imges in i
o lu şturu yor. R ıhtıml ardaki

tarihi yalıl ar, mi marı yapı tl ar
yamaç lara serpi l miş yeşi ll ikler
sanki B oğaz ı açık hava müzes i
h_a line getiriyor.
O rn eğ i n 1699' da i n şa edifen,
tarih ve estetik değeri o lan
amcazede Hüsey in Paşa Ya lı s ı
ll inc i Selim ve il inci Mahm ut
zam anınd a ya pıl m ı ş, Bostancı
baş ının kütüğ ü nde 245 adet
kay ıt lı bi n anın olduğu ifade
ed ilmi ş: Ancak bunlardan
zamanım ıza gelen ler çok azdır.
Istanbul' un her yan ının yok
edilmes i karş ı sında i n sanl arın
faz la du yarlı al m ad ı ğı da
o rt adadır.

İstanbul doğum l u o lan ki ş il eri n

say ı ı aza lmakta ve iç göç
yapanlar ise şehre sah ip
ç rkman1akta_dır. Oysa bu tip
yok edilme Istanbul yaşamını
da sorunlu hale getirmektedir.
Bu tür sorunların hı z l a
çoğalm as ı k arşı s ınd a sağ l ıkl ı
dü şünme de zorl aş m aktadır.
Ş ehir yaş amı bir anlamda
günlük so runların çözümünün

parklarıyla doldurmayı
başaran kişidir. Şair,

yazar,
ilham kaynağı
olm u ş olan bu tarihi şehir
için Sait Faik bakın ne
demiş ; "Menekşeli vadiye
bir seneye yakın gidemedim.
Bir gün arayım dedim,
b u lamadım. C,eçen sene
soğuk bir şubat gününde bir
kaç arkadaş Mecidiyeköy
taraflarında bir lahana tarlasına
düştük ... bizi kendine çeken bir
vadi ... yumuşak toprağa basınca
nerede olduğumuzu anladım .. .
Vadi öyle ılık, öyle ılıktı ki buram
buram menekşe kokuyordu. Dere
kenarında yürüdük... Bahçe
kenarından geçerken Arnavutköy
tepelerine doğru yürürken
burnumuza hala menekşe kokusu
romancılara

taşıyordu"

Bu h ikaye

yazıldığı

zaman

İstanbu l'un Beyoğlu ke imi Şişli'de
Atlı

Polis Okulu önünde bitiyordu.
Camisi'nin
bulunduğu yer) Mecidiyeköy d ut
bahçeleriyle ünlü, Arnavutköy
tepe leri çiçek, karanfil ve çilek
tar l al arıyla güzeldi.
Çevrede bahçe içlerinde tek katlı
evler, yine yazarın ifade e t tiği gibi
buram buram menekşe kokan
tarlalar yerlerini beton yığ ınl arına
(Şimdiki Şişli

terketm iştir.

Arn avutköy, Bebek, Ru m elihisarı
ve bugünkü Boğaziçi
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KOMİLİ'DEN ÖZEL
ZEYTİNYAGLARI
GELİYOR

göstermiş olduğu ilgi bundan
sonra yemek adına girişilecek
çabaların

çok daha başanlı
önemli kanıtlannı
oluşturuyordu. _Coca Cola'nın
son dakikada haberdar olması
ve bir katkıda bulunamayışı pek
o kadar önemli değil, çünkü
bildiğimiz bir gerçek Yavuz
Çekirge'nin de sanata bulaşık,
sevgisi eksik olmayan bir kişilik
olacağının

olduğudur.
Palas'ın sıcak ortamında

Pera

PERA PALAS'IN YERİNİ

MUTFAKLA İLGİLİ
CİDDİ ÇAıIŞMALAR
SURUYOR

İLK KİM ALMIŞ?

Meraklısı için önemli bir not olKomili
beyden
öğ- Mart 1991'de 20 kurucu üye tara- duğuna inanıyorum: Pera Palas'ın
rendiğimize göre, Türkiye'nin yol fından kurulmuş olan. MUTFAK arsasını ilk defa 1881 yılında üç Erşartlarından ötürü tüm üretimin cam DOSTLARI DERNEGI 1993 yı meni va.~andaş 30 kuruşa satın alşişelerde şişelenmesi teknik olarak lında "ULUSLARARASI MUTFAK mışlar. üte yandan Pera Palas armümkün değil, ancak meraklıları KONGRESİ"ne ev sahipliği yap- şivleri ile ilgili yazarımız Jak
için çok yakında özel ve şık şi maya hazırlanıyor. Dernek aynı za- Deleon ile ilgili yaptığımız birinci el
şelerde zeytin yağı üretimi başlıyor. manda "Türk Mutfağı" adıyla Os- soruşturmalar da göst~riyor ki DeÇeşit çeşit zeytin yağlan. Yani artık manlı-Türk Mutfağı'nın yazılı ve leon bu arşivlerden hiçbir şey yüsabah kahvaltılarında kekikli zey- sözlü kaynaklarının taranması ile rütmemiş, tam tersine bu otelin tatinin üzerine kokulu yemyeşil zeytin üretilmekte olan bir yapıtı da nıtılması için yayımlanmış ve
yayımlanmamış bir çok da hizmette
yağını dökebileceğimiz günler yal 995'de yayımlamayı tasarlıyor.
Haıis

kında.

(s.j--

Cs.i--

bulunmuş.

Cs.i--....------~

katıldıklanmı anlatacağım. Herşeyden önce
ingiliz'in karnıyarık üzerine birkaç saat
konuşabiliyor oluşuna, Amerikalı'nın Türkiye'ye
22 ay gelemeyişini "rekor düzeyde uzak kalmak"
olarak niteliyor oluşuna, Avustralyalı'nın
domatesin tadına hayranlığına ben bile şaşırdım;
artık şaş ırmamayı öğrenecek kadar yaş kemale
ermiş olsa bile .. .
Efendim , Feyzi Halıcı Bey'i 1970'li y ıllardan
Ankara'nın Sesimiz ve Oluşum edebiyat dergileri
çevresi nden tanırım ve birkaç şiir
toplantısına da katılmışlığım
vardır. Bu Konyalı eşraftan
şair beyefendiye Türkiye·
turizmi, hizmetlerinden
ötürü ayağa kalkıp alkış
tutmalıdır, sayın Kültür
Bakanı ya da Turizm
Bakanı _
birer telgraf
göndermek yerine
zahmet edip de teşrif
edebilirler ya da en
azından müsteşarlannı
"saygı kabilinden"
gönderebilirlerdi.
Nerdee o nezaket?
Ulusal gıda sanayii ile
pazan paylaşan çok f
ulu slu s~ayenin

mutfak
dostları
derneği
BASIN BÜLTENİ

"Les Toques Blanches" İstanbul
Bölümü açılış töreni 2 l Eylül
1992 günü saat 19.00 da Conrad
Hilıon da yapılacakdı.
Amacı
dünya çapında yüksek
standartlara haiz restoran ve oteller bünyesinde çal ı şan profesyonelleri bir araya toplamak
olan "Les Toques Blanches", çok
ünlü bir uluslararası demektir.
Üyelerini değ i şik ülkelerden aş
ç ılar, başaşçılar, pastane aşçıları,
şarap garsonlar ı , yiyecek - içecek
bölümü yöneticileri, satın alma sorumlulan_oluşturur.
endüsırisinde
lışanları
şüncesi,
yöneticiliği
"caıering"
lışanların yalnı zlığını , karar
boşluğu

Yiyecek-içecek
çabir araya getirme düotel
ve üstün
nitelikli
servisinde çaverme
mekanizmasmdaki
gören,
yiyecek ve tarım sektöründe görevli l)ir idareciden, Bay Jean RO·
UGIE'den kaynaklandı.
Bu profesyoneller, yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda ülkeden
ülkeye giderek bilgilerini ve
"know-how" lannı yaymaya ça·
lışırlar.

"Les Toques Blanches" üyeleri ya
demek bünyesinde ya da ferdi ola·
rak görev yaptıklan ülkelerde biraraya gelerek derin arkadaşlık,
dostluk bağlan kurar ve yüzyılların birikjmi olan mesleklerine
yeni ve taze bir yaklaşım getirmeye çalışırlar.
Di ğer "Les Toques Blanches" üye:
leri tarafından tanınan , her yeni
aza ulu s lararası bir diploma, se·
nelik üyelik kartı, derneğin rozetini ve yıllığını alma hakkını kazamr. Ayrıca, derneğin aşağıda
belirtilen faaliyetlerinden yararlanır:

• Demek dergisi, • Bülten, • Teknik dosyalar ve orjinal tarifler,
• Eğitim yardımı, • Eleman bulma
ve yerleştirme,• Yazışmalar ve or·
ganize seyahatler.
"Les Toques Blanches" çeşitli ül·
kelere mensup faal ve üstün profesyonellerden oluşan, iyi niyet ve
dostlu ğu
amaç edinmiş uluslararası bir kuruluştur.

(s.j--

başlayan

edikodunun Allahı; pat. ronun son· macerası: Bizimki sonunda muradına
erdi; medya, dev medya
deyip duruyordu, en sonunda bir
televizyon programı kapmayı becerdi, hem de Istanbul'la. ilgili bir
progr~m! "Alır Götürür Istanbul"
TRT Istanbul Televizyonu'nun bir
yap ımı olarak 1O ekim günü gece
saat 10.05'de yayına giriyor. Programın metin yazarlığından danışmanlığına, sunuculuğuna kadar
bütün işleri bizimki üstlenmiş.
Artık bu program da başladıktan
sonra yanına iyice yaklaşılmaz,
havasından geçilmez. Programda çok
eski arkadaşı olduğunu bildiğimiz
Figen Batur'la birlikte sunuculuk yapacakmış, Figen Batur da bu işten
hayJi keyif alıyormuş . Bir konuşmada
bizimki biraz da ezik "şimdi Enis
iyice kafa bulacak bizimle!" deyince
Figen'de "biz hiç olmazsa kalp içinden kalem fışkıran davetiyeler üretmiyoruz" diye rahatlatmış patronu.
Bizim gazetede Sisi'nin yazarlığa baş
lamış olması ile bizim patronun Mikonos Adası'na tatile gidişinin aynı
zamana rastlaması yakın çevrede büyüyen gözlere ve soru işaretlerine
neden olduysa da daha kimse bu garip
tesadüfün üzerine yorum yapma cesaretini gösteremedi. Bizimki, hin
oğlu hin, herşeyin farkında ve apartta
bekliyor biri bir yorum yapsa diye.
Bu ara1a kadife sesli sanatçı Nat King
Cole'un konserinde olup bitenler var.
Patrona TRT'den haber geliyor, "hazırlan N. Cole'un basın toplantısına
gidiyorsun" diye. Bizimki de apar
topar hazırlanıyor ekibini toparlayıp
Beylerbeyi Sarayı ' na gidiyor, bakıyor
ki durum öyle degil, Eczacıbaşı'ların
50. yılı nedeniyle verilen bir parti var,
hemen ek.iple kenara çekilip konser

D

Bol bol yemek yedik,
yemek konuştuk
erçekten pek keyifli
birkaç gün geçirdik
geçtiğimiz ay
Istanbul'da. Dünyanın
dört bir yanından
gelen yemekseverler
bir yandan yemek
yemenin, mutfaklann
ve yemeklerin
inceliklerini
anlatırlarken bir yandan da istanbul'un çeşitli
mekanlarında buluşup yemekler yedik.
Birkaç tanesine katılamadım ama

~-----------------------.c...
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bir kokteyl partide

buluştuk önce ve zeytin reçelini
tattık. Benim damak tadım

olmamakla birlikte, o akşam
Pera Palas'tan 29'a gidene kadar
Turgut Kut ile eşimin zeytin
üzerine en az yarım saat
konuşabilmiş olmaları beni çok
tadlandırdı. Hoş Turgut Kut
dostumuzun sabah kahvaltısında
kahvesinin içine Insh Cream
katması kahvaltı etme keyfi
adına pek öyle kabul edilir bir iş
değil ama zevkler deyip geçmek
ve damak tadlarına da saygı
duymak zorundayız. Ben yine
de kendilerine taze çekilmiş bir
süzme kahve ya da iyi
demlenmiş bir çayı öneririm.
Efendim bundan bir ay kadar
öncesinde bu kere bir ingil iz
Okulunun mezunlar cemiyetinin
bir yemeği nedeniyle
Çubuklu'daki 29'un o muhteşem
manzaralı mekanma gitmiş ve
sahibesi hanımefendi de aynı
okuldan mezun olmuş olmasına
karşılık neden bu tür bir yemeğe
ve servis muamelesirfe maruz
bırakıldığımızı birkaç dost

NEA ROMA
~ ~~IKQ~VLARI
saatini beklemeye başlıyor, yakasında
nal kadar "görevli" kartı ile. Bu arada
Eczacıbaşılann ha1kla ilişkiler uzmanı
Bi lgin Peremeci yanına gelip "efendim sizi davet etmek için çok aradık
bugün bulamadık" diyor, aynı türden
bir özür faslı da Faruk ve Füsun Ec-,
zacıbaşı'ndan da dinliyor bizimki.
Daha
sonra
ek.ip
içindeki
konuşmalarda patronun yorumu şöyle:
"Biz 3. sınıf sosyeteyi _oluşturuyoruz,
çünkü babadan milyarder değiliz, şiir
yazıyoruz, gazeteci parçasıyız, şimdi
de sunucu, onun için bu tür yerlere
ikinci gün, davetli kalabalığı yetmeyince son dakikada davet ediliriz".
Patronun yine eleştiri damarları kabannış dört dönüyordu.
Bu arada bizim Nea Roma'da Editörden payını alıp duruyor. Benim kişiliğimle ilgisi olmayan bir "adam"
resmini logoya uygun görüp ekletmiş,
kim oluyor da böyle fütursuzca davranıyor anlamıyorum. Allahtan içerde
adamlarım var da eleştirilerimi ulaş
tırabiliyorum, tabii bu resmi kaldırtmanın
bedeli geçen sayıdaki
"N.R." imzasının çıkmaması oldu, bakalım bu yaz_ıma nasıl bir sabotaj uy-

gulayacak?
Eylül sayısının · yapım toplantısında
Tufan'ı eleştirince Editör, Tufan da:
"yayınladığın yazıların tashihini düzgün yapttr da ondan sonra konuşalım"
diye çekmiş fırçayı. Yani özetle söylemek gerekirse gazetedeki fırtına dinmiş değil. Neyse ki paron bu ara
çokça seyahat ediyor da toplantılarda
akan kan yüzdesi azaldı, yoksa kan
gövdeyi götürecek.
Size biraz da sosyete-magazin dedikodusu anlatayım. Eczacıbaşı'lann
50. yıl davetine katılanlardan Zerrin
Arbaş, Hakkı Göçeoğlu ile yaptığı
ikinci evlilikten de boşandıktan sonra
öyle bir dekolte giymiş ki sonnayın
yalnızca memeleriyle, elbisenin kesim
ilişkisini yanlış kurmuş. Bir de Gülriz
Sururi'nin davete giyindiği kıyafet
var. Patron kendisini görünce "Ooo
sokak kızı Ayşe olmuşsunuz" demekten kendisini alamamış.
Gelecek ay buluşmak üzere ...

(s.j--

N.}I.
Güzelliklerin azaldığı
ve her gecen gün
biraz daha

aramızda konuşmuştuk.

Çatal

bıçak takımları

köşedeki aş

evi ile

bizim

aynıydılar

ve

yalnızlaştığımız

bahşiş kaygısından uzak servise
başlayan garsonlar da bir

dövmediler sunarken o
yediklerimizi. Hoş dövme kovma işini lokantanın yandaki
ikinci bahçesinJe birden bire
inanılmaz bir müziği başlatarak
kuruluşun sahipleri pek güzel
başardılar ama ...
Aması, 4. Milletleraras ı Yemek
Kongresi gala yemeği
çerçevesinde Halis .komili
beyefendi ile eşlerinin
himayesinde yine aynı yerde
verilen yemek bir başkaydı.
Herşeyden önce lezzet çok daha
farklıydı, servise daha çok özen
gösterilmişti ve konukları
ağırlama kaygısı daha ağır
basıyordu. Bu hoş davetten ve
davetten ayrılırken sundukları
zeytinyağı armağanından ötürü
Komili ailesine teşekkür ederim.
29'un yaptığı ise gerçekten
ayıp ... Eğer bir mutfak belli bir
kalitede üretim yapabiliyorsa
bunu hergün yapabilmelidir,
aksi halde orası mutfak
olmaktan çıkar, o aşçıbaşının da
saygınlığı azalır, bunlann hepsi
işini sevmek ve ciddiye almak
meselesidir. Eğer son tahlilde
içki satarak para kazanmak
amaç lanı yorsa ki birçok
mekanda bu kaygı ağır basar
lokantacılık işinde, o zaman biz
yemek üretiyoruz diye ortaya
çıkmak ayıp olur. Hele hele,
almakta oldukları paraya
karşılık kullanmakta oldukları
tabak çanak ve servisler
İstanbul'un en güzel yerinde en
azından abesle iştigal etmektir.

Cs.i-DEVAMI ONDOKUZDA

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

LLERDEN

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

tüm
etkinliklerin
tadına varmak istiyorsanız ...

New York'tan sokak haberleri
ünyanın
sayılı
büyük
metropollerinden olan New York şeh
rinde, sokakta yaşayan insanların SO·
runlarını tartışan ve onlardan haberler veren
yeni bir gazete yayımlanmaya başlandı.
"STREET NEWS" adıyla yayımlanan gazeteyi
New York'un sokaklarda yatan, işsiz insanları
bir dolar yani yaklaşık 7000 Türk lirası karşılığı satıyorlar. Amerika'nın aç ve evsiz insanlarının korunmasını ve kollanmasını hedef
alan gazete yayımlanmaya başladığı Mayıs

D

l 992'den bu yana dört milyon tane satmış.
"Taze olanaklar peşinde olan insanlar tarafından
satılmaktadır" diye reklamı yapılan gazetede
vurgulanan, sokakta yaşayan i şsizlerin gerçekte
dilencilikten memnun olmadıkları ve çalışmak
istedikleri, bunun da devlet tarafından gözardı
edilmemesi gerektiği noktasında yoğunlaşıyor.
Bilindiği gibi New York şehrindeki yankesicilik,
soygun ve gasp olaylarının faillerinin büyük bir
çoğunluğunu sokaklarda yaşayan bu aç insanlar
o l uşturuyorlar.

Cst--
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Balıkpazıın, Lonca aokalı 16-18.
Koçu Bcroma Bakkaliyesi:
Bcyojlu, Haımnalbqı Caddesi 3.
Mllskirat Fabrikası (lan Rovcro):
Balat, Köprübqı Caddesi I78.

BAKAN c)ZOR DiLEMELb>ht...

ilifkin gMflerini

açıklayan Bizim Şehir Haberleri Oaı.eıai
Cüneyt Ayral:
'Tilrkiye'ık iıısaıılar OJIIII /caldıı, ıilnce ilerleme ve deınokratikle,,,.e
bekü-k hayaldir, çiııkil beyinler imiıncekJeı;ımiıtir, organizasyon
diye bir kavramın ııarlılından haberdar ıklildirıiısanlarımız. Devletin
bir kurumu mahkeme kJJrarı veriyor, ulus adına luuar veriyor, demokrasi havarilili,yapatı hükümetin bir bakanı kalkıyor ıkmolcraıik
hak ve IJzgiırlilJ:kriınizi kısıtlayıcı kararların altına imza koyuyor.
Özgür Tiırlı. basını İçin IJaıiamgımız miicadeieyi sonuna /cadar sürdiırecegiz, bundan geri dönü§ yok. Biz Sanayi Balı.anlıtından gelen yazıda imza balı.an adına atılmıştır, umuyorum bakan sayın Demirel'in bu
lı.onıulalı.i ık-cine ratmen lı.ararında ısrar etmeyecek ve bir öziır mektubu ile durumu düzelıece/cıir. Ma/cul bir süre be/cleyecegiz, ardından
yasal haklarımızı /culianma yoluna gidecegiz." dedi.

Konuya

(Esti

Koıııınnııiyye) ıalıibi

İSTANBUL NEREYE
Ünivcrsitesi'nin ku:r.eydeki kütüphane binasının bulunduğu yerde papatyalar, dağ menekşeleri, gelincikler, dağ çiğdemleri ve bugün ortadan kalkmış olan katır tırnaklan vardı. Hana yamaçlarda tadı damaktan gitmeyen kavun yetişirdi.
Evliya Çelebi'nin bir iki satırını da hatırlamamak elde değil:
"Kim iyi iş yapana kendi içindir
Kim köıü iş yaparsa alem içindir"
Görtıldüğü gibi l 950'li yıllardan beri ö:r.ellikle lstanbul'un (Boğaz'da)
doğa ve tarihi değerleri mesnetsizce harcanmıı ve ıehrc sahip çı

BOL SOL YEMEK YEDİK

kılmamıştır.

çoktur: Çubuklu'ya gaz tanklaruıın yerleştirilmesi, PaTekel, ispino, Şişe Cam'a ilaveler, Göksu'ya halat fabrikası
ve boğazın iki tarafında görülen kaçak yapılaşma veya takma diş gibi
uygulamaya sokulan mevzi imar planlarını görmekteyiz.
Burda Fransız şehircilik uzmanı Prost'un lsıanbul için 1936'da yaptığı
önerilerin önemli olanlarına değinmek isterim. Bu öneri listesi 1949 lstanbul Bclediyesi'nin yayınladığı "Cumhuriyet Devrinde lsıanbul" adlı
büyük albümden alınmıştır.
Prof. Prost'un İstanbul planı için önerilerinden bazıları;
..... Şehrin var olan yollarının bir kısmı şehrin bütününe .... coğrafi durumuna uygun değildir, bunları düzeltmek, dü:r.erılemck ve yeni yollar

ômcklcr

ilişki ııkrabalılmr ya da dosıluktur ya da :r.enginliktendir beni il-

I

pbalıçc'ye

gilendirmez, ama konuklarını karşılarken son moda giysilere ö:r.en göstcrccelt kadar iddialı bir lokanta - lokal sahibi/sahilıeşi "boşveeer, anlamaz onlar nasılsa, ne versek yiyorlar, nasıl sunsak yutuyorlar"
mantığına sahip olmamalıdır.
İkinci yemeğimizi Mövenpick Oteli'nin Orangcri lokantasında yedik.
Türle mutfağından bir iki örneğin sunulduğu ve daha çok batılı bir mutfakla ağırlandığuruz bu davette Aydın Usta ile aynı görtışü paylaşıyorum ve soğuk büfenin renksizliğini vurgulamak istiyorum. Pasta
tatlı büfesi ne denli iyi idiysc görüntü olarak soğuk büfe o denli cılız ve
içi geçmişti. Lez:r.eıine diyecek yok, gayet gü:r.el ama göz de bu işin en
önemli parçalarından birisini oluşturuyor. Dikkatimi çeken, yemekten
sonra kahve servisinin yapılmamış olması oldu. Ancak konukseverlik
ve konuklarla birebir ilgilenmek açısından otelciliğin getirdiği ustaca
ıccrtıbe ve güleryüz ağır bastı. İnsanlar ortamdan memnun ayrılıyorlardı. Masaların kurulmasında. kullanılan mal:r.eme de Mövenpick geleneğinin bir devamı sergilendi. Delux bir lokantada gümüşler içinde yemek yemeyi beklemiyorduk ama elimi:r.e aldıklarımız
da alüminyum parçalan değildi.
Son yemeğimi Divan'da yedim. USKUMRU SALATASI ilk defa yiyorum bu yemeği ve bundan sonra her gittiğimde de isteyeceğim.
Balık sevenler için önemli bir tecrtlbe idi bence çünkü bu denli dengeli
bir lez:r.ete daha önce uskumruda hiç rastlamadım.
Kullanılan tabak çanak ve çatal bıçak kalitesi ise üstündü. Ancak aş
çıbaşı ne denli yıllardır İstanbul'da yaşayan bir yabancı ise de hala yabancı. Çünkü böylesine güzel bir yemekte salataya olmadık bir sos
koydurmuş ve salatının güzelliğine en büyük katkıyı sağlayan kanşnrma işlemini de telaştan olacak unutuvermiş. Bir de ikramı tamamlamak adına Türl< kahvesi ikramının Amerikan kahvesi ikram eder
gibi yapılmasını biraz yadırgadım ama bu kadarı kadı kızında da olur.. .
Kırdığımız tabakların sırçaları çıplak ayağınıza batmasın, siz onları süpürün bir gUzel, amacımız eleştirileri en sivri dille ulaştırıp bu güzel şe
hirde nice gü:r.el !adlar tatmaktır, kırdıklarımız da alı tarafı tabak ...

açmak .
Şehrin dar sokaklarında sağlık ve estetik kurallarına aykırı üst üste
yığılmış, birbirine abanmış, hava ve ışık almaz, sağlıksız mahalleler
vardır. Bunları hava ve soluk alabilecek, güneş girebilecek duruma getirmek, çocuklara oyun ve hareket olanağı sağlamak ü:r.ere geniş alan-

...

lar ayınnak .
... lstanbul'un ayn ayn değerler taşıyan özelliklerini korumak ve bunları geliştirmek, bütün tarihi eserlerini değerlendirmek ve Boğaziçi,
Haliç, Kağıthane, Çamlıca, Kurbağlıdere ve Adıılar gibi belirgin ö:r.el
yerleri özelliklerine göre korumak veya dUzeltmek.
... İstanbul'un eşsiz güzellikte gölge-çizgi (siluet) görtlntüsünü korumak.
Çeşitli yerlerden yapılan alıntılardan da anlaşılacağı gibi şehrin gelişimi seneler evvel görtılmüş ve yabancı uzmanlar tarafından algılanmış fakat bizler tarafından dikkate alınmamıştır.
Yakın tarihlerde Kocamustafapaşa'daki bostanlann satılması ( 1977) 37
dönüm olan bostanların tamamı yapılaşmaya dönüştürtllmüş ve bu
hayret verici bir ilerleme olarak algılanmıştır.
Yıllardır yazılır, çizilir. İstanbul'un yaralan deşilir. Sonuç değişmez.
Yerlisi ve yöneticileri ile İstanbullu, İstanbul'a sonradan yerleşenleri
İstanbullu yapmayı başaramamıştır.

MARMARA DENİZİ KURTARILMALIDIR

REBETİKO "nTEl\fBETİKO" ŞARKILARI

Bundan yirmi yıl önce yüzülebilen bir deniz olan Marmara Denizi, yageçilirl<en mikrop kapılacak bir pislik deryası haline gelmiş.
Deniz kıyısında açılan yeni yollar bir türlü halkın kullanımına kazandınlmamakta
ve devletin sürekliliği ilkesi bir türlü ış
letilememektedir. İstanbul Belediyesi bu işi beceremiyorsa daha üst
makamlara ya da seçmeni olan halka sorunu devretmeli ve başarısızlığını kabul etmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanından cevap istiyoruz.
nından

Geniş

kitlelerin yadırgatıcı oluşumları, ancak bazı ödünler verildikten
sonra kabullenebilecekleriyle ilgili genel geçer kural nedeniyle Rebetiko'nun dünyasında da Tango, Blues ve Flamenco'nunkine benzer
bir yazgı yaşanır: ilk günlerinde Atina burjuvazisi tarafındaq küçümsenen Rebetiko, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, giderek büyüyen
bir ilgiye layık görtllür ve Hadjldakis, Theodo kis, Nlkolopoulos ve
Xarhakos gibi bestecileri etkileyerek, çağdaş Yunan müziğine damgasını vurur.
Türk müzisyenler tarafından henüz bilinçli olarak yorumlanmasına baş
lanmayan bu türün l 920'1erde yazılmış bir örneğini Yeni Türkü aslının
anlamına sadık kalan Türkçe sözlerle son albümüne alarak bir atılım
yapmış oldu. Albüm çıkınca hep beraber dinleyebileceğimizi umuyoruz.

Savunma için yıllarca hiç para harcamamış olan ama savunma sanayii
ile ürettiklerinden ihracat yoluyla hayli büyük paralar kazanan Ja.
ponya'nın ekonomik gücünü kimse yadsımıyor. 1997 Hong Kong el
değiştirme yılına kıt'a Çini gitıikçe liberalleşen bir yapı ile hazırlanıyor.

Kuzey-Güney Kore meselesi çözüm aşamasına varıyor ve Ku:r.ey
Kore'nin dev maden yatakları, ucuz iş gücü çok kısa bir zamanda ekonomiye katılacak . Rusya kendisini arıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı balayının salt çıkara bağlı olduğunun bilincinde. Öte
yandan Türkiye üzerinde oynanan federasyon oyununu da göz ardı etmemek gerek. Bugün petrol deposu şehirleri içine alacak bir sınır düzenlemesi nasıl bir tartışma ortamını yaratır? Misak-ı milli sınırları ve
Cumhuriyet, 2. Cumhuriyet adı altında tartışılmaya açılmadı mı ? Yunanisıan'ın tatil beldelerinde bile "Makedonya Yunan 'dır" diye çı
kartmalar turistlerin bavullarına yapıştırılıyor. Dünyada dengeler değişiyor, yeni bir bakış açısı yakalayıp, bunu kamu oyunda tartışmaya
başlamamız ve açık yüreklilikle, birbirimize kızmadan savaşsız bir
dünyadaki yerimizi akıllıca belirlemeliyiz.
BiZiM ŞEHiR HABERLERi

İST ANBUL SAATİ

Apostol oğlu Torna Bakkaliyesi:
Arnavuıköy, Büyük Ayazma Caddesi 99.
Lokanta ve Birahane (Yorgi Nikoli oğlu):
Arnavutlcöy, 1. Cadde 31.
Tanaş Bakkaliyesi:
Tophane, Eski Salıpazarı 499.
Yosef Bedos Bakkaliyesi:
Mercan, Bakırcılar 52.
Müskirat Deposu (Avram Behar):
Galata, Büyük Hendek, Kuledibi 12/8.
Müskirat Deposu (Stelyo oğlu Hristo):
Balat, Hacı İsa Mahallesi 113/97.
Lokanta ve Birahane (Kiryako Yuvanidis):
Kuzguncuk, İbadiye Caddesi 73.
Lokanta ve Birahane (Nikoli Karayanni):
Kuzguncuk, İbadiye Caddesi 31.
Lezzet Lokanta ve Birahanesi (Jorj Karpiç):
Tepebaşı, numero 5.
Lokanta ve Birahane (Avram Treves):
Balat, Karabaş Mahallesi 243.
Lokanta ve Birahane (Rafael Vensim):
Balat, Karabaş Mahallesi, Köprübaşı Caddesi 192.
Müskirat Deposu (Foti Tanaş):
Cibali, Fener Caddesi 188.
Müskirat Deposu (Salamon Behar):
Galata, Kurşunlu Han 21.
Dimitri Yanni Foki Bakkaliyesi:
Beyoğlu, Cadde-i Kebir, Timoni Sokağı 13/23.
Bedros oğlu Kevork Bakkaliyesi:
Pangaltı, Cedid Sokağı 178.
Kibar Müskirat Fabrikası:

SAHİBİ

NEDİM AKKOHEN

GÖRSEL YÖNETMEN
TUFAN

BASIN KONSEYi
ÜYESİDİR.

UZMAN GÖRÜŞÜ
korumak mümkün olmayınca iş kurtarmaya geldi. Acaba kurtarmak
mümkün mü? Sorunun yanıu iyimser bir bakışla; evet! Denize ulaşan
atıksuları anım, deniz kurtulur. Teorik olarak doğru tabii. Teorik olarak Türkiye'deki enflasyonu da kısa zamanda % IO"un altına düşürebilirsiniz. Reçeteler hep vardır.

Yıl;

GENEL YAYIN
YÖNETMENİ
·
SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ

GAZETEMİZ

which the keeper of tlıe ıebil woııld fiil fıom dıe aalıle wııır-ııııt'.
A lot of people arc doing • !ot of talkiııg aboııt beaııdf )'iııı oar c:itythesc daya, 80 wbaı abouı rcıtoring this poor fııuıııaiıı wlıidı lıaı lıiıt
its tapı ıııd had a pavcmenı bullclozod tbrouglı itı buiıı?

CITIES SMELLS AND TASTES
OrlıanDURU

A ciıy's food is its grcatest - · it may matıer little wbıırc a ciıy iı ıil
uaıed, wlıctlıcr it is bcauıiful or DOL Wlıetlıeı- it is on a river, dıe-, or
amountain is of no conıequeııce. But its dislıed anıl dıeir ııııells define
a city as nothing else can do.
I co•ld go even fuıtlıcr, and aay that it does not maııer wlıeıe you eat
in a luxury restaurant, fabulous hisıoric sctting, ora dilapidaıed-,.
haııe. The food is wbat counts.
My memorics of ltaly's coastal citics arc ovcrlaid witlı rich ımclls. E
ach onc has its spccialiıics, a pizza or pasta diıh. Wben I tbiıık of Germany and Poland, I remcmber thc cabba gcdisbes. The city wtıose cuisine probably suits the Turk.ish ıasıe besi is Paris. Pek.ing's is a faminc
cuisine, smell-frec and transparent. I have ncver understood its attnıc
tions. Thc only memorable dish in my view is Pekin& duck, which ıny
way originates from Turkestan.
New York and other American cities conjure up iınages of iced waıer,
orange juicc, and bacon and eggs. Perlıaps I should add pincapple
juice, and bacon and eggs. Perlıaps I slıould adıl pimeapplc juicc to the
lisı these days.
Isıanbul

stands out asa city of gastronomic divcrsity. First of ali tlıerc
thaı of ordinary homes and that of the rcstaurants.
The domestic cuisine has long since disappeared, a victim to modem
life. Few people bother to sıuff vineleaves tlıese days, or even make
borek. Prozen foods have woµ the day, and microwave ovens arc in-

arc two cuisines,

vadıng fası.

Not many people care abouı flavour any longer, and thosc wfıo do fınd
eating drcadful food in classy rcstaurants. Mosı of those
celebrated establishments have lefı my hopcs slıattercd.
Clıicken breast pudding is disappearing, and only a few places make a
decenı su böregi any longer. Cooks seem to have loşt their trııditional
skili with herbs and spices.
theınselves
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Some places stili serve a good variety of me:r.es: pilaki made of atom
beans, superb tava, chard salads, aubergine purec, stuffcd musscls.
The exceptions to this decline arc mostly modest backstreet rcstauranıs, which only serve lunch ıo loca! ıradesmen. Nothing can beat
their soups or hunkar begendi. One of them is farnous for its sardines
wrapped in vineleaves, and the proprietor serves a special clıcrry liqueur ıo round off the meal. it is these lası !)Ulp<>sts of quality food
dotted around !he city, from the Covered Baı;aar ıo Bakırkoy, and from
Tarabya ıo Beyoğlu, whicb save us from despair.
AUTUMN ON THE PRINCES ISLANDS

Filiz AYRAL ELMAN
Autumn is the loveliest of scasons, when the light, the sccnı on the air,
and the brecze arc at their besi. Now is the time to visit the Princes Islands, where once Byzantine celebrities were exiled.
I had not visiıcd Buyukada for a long tiıne, and I 'elt a sense of exhilaration as !he ferry berthed. The summer crowd, had gone and the
roads were quieı. abandoning the horses and caıriages ıo their own devices, 1 set off up the hill ıo Tepe Koy, clambering intermiıtenıly over
heaps of sand and building materials occupying the pavemenı at !he
man building sites. Higher up the hill intersperscd with the shuttercd
houses of summer islandcrs were old but living houses, bathed by the
sunlight. School children in uniforms and satchels on their baclcs were
playing as they walked along.
As I rcached the top of the lası slopc lcading to Facio's garden, the
scenı of the pinetrees filled the air. Thc road becarne a din track and
began ıo descend. in the shade the air was cool, but in the sun the lıeat
was blazing and I ıook of my jersey. There was no one arround. Thc
sounds of the childrcn and houses behind me faded. When I rcached
the cross roads at Aya Yorgi hill, I halted ıo choosc which becarne
lovelier as I goı higher.

Günümüzün Marmara Denizi, hiçbir evladının bakmadığı ve ilgi göstermediği çok hasta bir Ana'ya benziyor. Hayırsız evlatlardan hiçbiri
sorumluluk almak istemiyor. Herkes topu birbirine atıyor: Vatandaş
herşeyi devletten bekliyor; devletin icra organı olan hükümet vatandaşın ve özel sektörün katkıda bulunmasını istiyor. ö:r.el sektör devletin teşvik vermediğinden şikayetçi ; belediyeler ödenek yokluğundan
yakınıyor; kamu kuruluşu fabrikalar zaten çoğunlukla zararda olduklarından aııksu arıtımı gibi masraflı yaunmlara girmiyorlar. Kısaca
herl<es sorumlu ama kimse tek başına sorumluluğu kaldırabilecek durumda değil. Bu ar.ıda hasta gitti gidecek. Bu aile anlaşmazlığına
çözüm getirebilse, hasta büyük bir olasılıkla kurtulacak.

The small restaurant at !he top of the hill was opcn. I leant back in my
chair on the edge of the clifftop, waıching the sea sparlding below. I
ordered sigara boregi and wine from the elderly proprietor. Thc wine is
not their own, yet I have ocver sccn it on sale anywhere else. UsuaDy
there is no label on the bottle, but !he fragrance of grapes speaks for iı
self.

Bence büyük kardeşleri
birliği yapması gerekli.

I seıtle down ıo enjoy this tranquil, unspoilt spot to thc full. Long livc
the Princes lslands! Long Live Aya Yorgi!

Sayı:

harekete geçirmek için küçük kardeşlerin güç
Çünkü imkanlar büyüklerin elinde ama sopa
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CÜNEYT AYRAL
KERiM FERSAN

-~.

There wu a time wbeıt tlıe foıııııaiııı of lııaııbal ~ - pıo
vidcn of that ullimale ncı:eaaity, wıııer. Wayftıaı coııld ~ 1Q
quench dıeir finı at thc many public fountaiııı or • ıebil. Tlıe ı.ıer wer
tiny donıed kiosks, usually cin:tılar in ılıape. widı windowı İti dıı
street facade. On tlıe ıillı ııood rowa of ımall aıpprıı" or ıır.. •
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BROKEN PLATE
Cüneyt AYRAL
Foodies from !he four comers of the world spent several delightfııl
days last month discussing !he timer points of the culimary and, as well
course as doing some actual eating at diverse restauranıs in Istanbul.
Even my jaded powers of asıonishment were aroused at the ability of
the English to devote several hours of discussion to karnıyarık, at an
American descnbe an absence of 22 months from Turkey as "a
record", and at an Austrain's eulogy oftomatoes.
Feyzi Halıcı, who organised the conference, deserves a standing ovation for his services to Turkish tourism and he deserved more than a
telegrarn apiece from !he ministers of Culture and Tourism. They
might at least have sent their under secretaries, even if their commitments did not allow !hem ıo attend in person.
At !he opening cocktail party at !he Pera Palas we were regaled with
olive jam, which .sparked off a long -and eamest conversation about
olives between Turgut Kut and my wife.
About a month ago I had been at "29 in Cubuklu for an English School
Graduates Association dinner. While !he resıaurant's view was magnifıcent, !he sarne could not be said of !he food or the service. Far from
grovelling for tips, !he waiters put themselves out to be boorish. We
were back !here again for !he gala dinner of !he Fourth Intemational
Food Congress. This time under !he patronage of Halis Komili and his
wife even !he flavour of !he food had changed, and the service was incomparably better. My thanks to !he Komili family for their hospitality
and their parting gifı of olive oil. But shame ön "29". If a restaurant is
capable of producing food ofa certain standard, it sbould maintain !hat
standard every night, or risk tamishing !he reputations of both !he restaurant and its chief. If an establishment's sole, coocem is to seli alcohol and make money, which is ofıen the case, then it should be
ashamed ıo t>oası about its cuisine. And !he rubbishy dinner service
. and cutlery is inexplicable in such pretentious surrountings. A proprietor who takes the trouble to dress up in !he !atesi fashion to meet
his her guests, does not have !he right to assume that !hey will swallow
whatever is put in front of !hem.
Our second dinner was at !he Movenpick Orangeri. The memo was
Jargely European withjusta couple ofTurkish dislles. I agree with Aydın Usta abouı the pallid, tired appearance of !he cold buner, in complete contrast to !he tempting spread of cakes and desserts. There was
nothing wrong with !he flavour, but attractive presentaıion maııers too.
The tableware was in ırue Movenpick tradition, and the friendly effıcient service made up for !he commission to serve coffee, so !he .
'
guests lefı satisfied.

this time. What is more, a large proportion of refuse is recyclable. in
Europe, North America, Japan and Australia, the public sorts out their
paper, glass, metal and plastic waste and disposes of it in separate containers in the streets for recycling. As a poorer country, we should be
even more concemed to conserve our resources in this way.

VANDALISM AT CEMAL RESIT REY CONCERT HALL
Ozan SAGDIÇ
Concert halls are no ordinary buildings but the temples of universal
music. Cemal Reşit Rey is Turkey's only concert hali to have been cusıom designed in accordance with intemational standards and acoustic
principles. Now Greater lstanbul Municipality is converting the lower
story of tbe building into radio and ıelevisiyon studios for the plarıned
municipal broad casting network.
Presumably the architecı designed those sections with specific functions in mind. If, on the other hand, they are indeed unoccupied, then
why not put them to use for chamber music recitals, music studies, a
music library, and a listening room for recordings? Can the municipality find no other building for its studios? Is it incapable of building
new studios? This is a case of outright vandalism.
Jf the municimpality is more interested in money than culiiire tben it
should organise a grease wrestlin festival.
Concert halls are no ordinary buildings b~t the temples of universal
music. Cemal Reşit Bey is Turkey's onJy concert hali to have been custom designed in accordance with intemational standards and acoustic
principles. Now Greater Isıanbul Municipality is converting the lower
story of the building into radio and televisiyon studios for the plarıned
municipal broad casting neıwork.
Presumably the architect designed those sections with specifıc funcıions in mind. If, on the other hand, they are indeed unoccupied, then
why not put theın to use for chamber music recitals, mı.ısic studies, a
music library, and a listening room for recordings? Can the municipality find no other building for its studios? Is it incapable of building
new studios? This is a case of outright vandalism.
If the municipality is more interested in money than culture, then it
should organise a grease wrestling festival. A city which is bidder for
the Olympic Games has no right to engage in ~uch philistinism.
You may be sure that those who are now invading the lower floor of
Cemal Reşit Rey Concert Hali have their eye on converting the auditorium it self into the Municipal TV Main Studio. "it belongs to us,
we can do what we like, "is the attitude.
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deputy chief physician had gone ıo lunch, but would be back at 1.00.
By 13.30 ·he had stili not shown up, and the crowd at his door had
swelled to alarming proportions. He rolled up at I 3.45 withouı so
much as an apology.
Well, there is no need to go on. it was 16.00 by the time the drugs
reached their recipienı. Whaı wou ld have happened if the hospital had
been out of stock, 1 hate to think.
Bu to end on a happier note. To the chief physician of SSK Sarnatya
Hospital: !_watched with admiration your efforts to help every patient
who came to your door. I thaqk you on behalf of them ali, and hope
that others will follow your example.

CASABLANCA 1992
"OnJy indifference is free. The man of character is not free, on the contrary he is obliged to be branded with his own mark, to comply with its \
demands, and to be its slave."
If the sound of a Black American voice singing "As Times Go By"
tills you with nostalgia, if you long for that magic moment when you
encouoter Humphrey Bogart and Ingrid Bergman; and if you go
searching for Rick's Cafe American, then Casablanca might disappoint
you at first. But you will soon discover an atmosphere that makes up
for the absence of Bergman.
A man in a fez and westem dress sitting in a comer rolling a cigarette,
street sellers dressed in fezes and the loca! gilbar, and be-cafıaned
women in veils might lxı exıras ouı of the Casablanca film set. The
walls of Casablanca surround a world of mystery.
The fragrance of cinnarnon and henna tilled the air. I was carried away
by !he African rhythm of Berber Arab culture. Moroccan meı/t and
women love colour and glitter, and fabrics, hair omarnents, scarves,
and jewellery of the shopping arcades reflects this gaudy taste. Astonishing designs and <:_olours forma chaotic medley.
My next stop was the Witchdoctors Bazaar, where five or six women
sat grinding jıenna in gigantic wooden mortars, tiny heaps of ground
henna in front of them. Dried lizards, iguanas, herbs and insects ... The
skins of every imaginable animal; hedgehogs, squirrels, foxes and
snakes. The skin ofa boa constrictor, several metres long and frighteningly wide, was mesmerising. The witchdoctors do not like being
phtographed. My guide explained that Moroccan women ofıen carne
here to buy spells, and asked me if I needed anytli'ing! I smelt a whiff
of the Black Africa which had tilled my childhood ı!aydreams. A small
gir! with henna pattems dyed on her hands passed me. Moulds with diverse motifs are sold for printing these pattems, which look most attractive.

At Divan I goı my fırst taste of mackerel salad, and intend to order it
whenever I go there in future. I had never tasted such perfect balance
of flavour in a mackerel dish. ·The tableware and cutlery left nothing to
be desired. I carınot forebear mentioning the mappropriaıe dressing on
the salad, which they had also neglected ıo toss. Serving Turkish coffee American-style was somewhat bizarre, but then nobody's perfect.
So tnaı the splinters from my broken plates do not get in your foot,
please sweep them up well . What is a broken plate, so long as )Ve can
all enjoy time tood in this beautiful city?

NEWS
SPECIAL OLIVE OILS FROM KOMlLI
Althought Turkey's road conditions do not make bottling a viable altamative ıo cannıng. Komili is planning to launch producıion of special
quality olive oil in anractive bot,tles for devotees. Now we can look ıor
ward to pouring luscous green olive oil attraktive bottles for devotees.
Now we can look forward to pouring Juscious green olive oil over
olives and thyme at breakfast.
·

A NOTHER FOOD CONGRESS iN THE PIPELINE
The frend of the Cusine Association is preparing ıo host an lnternational Culinary Congress in 1993. The Association also plans to
publish a book based on written and oral sources of the Oıtoman Turkish çuisine in 1995

"KOSTANTINIYYE" BANNED AGAIN
Our trada name registration to the Ministry of Industry and Trade has
been turned down.
• THE STATE VIOLATES ITS OWN LA WS AND IGNORES THE
RULINGS OF INDEPENDENT COURTS ...
• BANNED ON THE GROUNDS OF BEING "CONTRARY TO MORALITY. CUSTOM, AND PUBLIC ORDER, AND OFFENSrvE TO
NATIONAL SENTIMENT...

RESCUING THE MARMARA SEA
The public needs to know the facts about pollution of the Marmara Sea
and the Bosphorus. Those responsible should be named, and every possible measure taken ıo save our sea. Ali the restaurants along the Bosphorus and ships passing through continue to dispose of their wasıe
into the sea, and get away with a ridiculously low fıne. Twenty years
ago it was possible to swirn incapable of fınishing !he coastal roads it
should admiı the facı.

DOORMAT
Suleyman Happy · Go · Lucky
THE LESSON OF THE REFUSE COLLECTORS STRIKE
The strike by refuse collectors in several cities in early Augusı brought
home tlıe advantages of privatised refuse collection. Those municipal
districis which had already opted for pritvatisation were unaffected by
the strike. it also emecged that private refuse collection is far cheaper,
and the general public had little sumpathy for strikers wiıh only a primary school education who had rejected a wage twice the eamings of
university graduaıes in the civil service. If the Cabinet had not ordered
ıhe postponement of industrial action, the accumulating heaps of rotting rubbish might well have resulted in outbreaks of epidemics and
some roads closed to traffic.
The sight of what happens to a city when the refuse of 8.5 million people piles up at the rate of 7000 tons a day for 14 days was a shock. lf
the general public had regarded appeals ıo separate the paper and pack•
aging which accounts for 60% - 70% of the total, and tie up their organic refuse in plastic bags, the strike would have had far less traumatic effects, and the unions mijlhl have been obliged to give way.
As it is the strike will recommence in October after the 60 -day postponemenı, so I appeal to citizens to take the trouble to sort their wasıe

I cannot believe, 1 carınoı credit, I carınot accept that a social democrat
mayor like Mr. Sozen, and his Cultural Office chief, Hilmi Yavuz,
who enjoys a reputation as a man of culture, are capable of giving the
goahead to such an act of cu\tural vandalism.

NEA ROMA GOSSIP
That god of gossip. The Boss, has finally achieved his arnbition. He
moaned interrninably about the media, and has at lası got his own television prograrnme. What is more, it is about Istanbul!"Alır Götüıiir lstanbul" (Istanbul Gives and Takes) which is being produced by TRT
lstanbul Televisioıı, will be on the air at 10.05 pm on lO October. "He"
is everything from script writer ıo presenter. Now his self-importance
knows no bounds. His co-presenter will apparently be Figen Batur,
who is full of enthusiasm about the projeci.
The facı that the Boss wenı on holiday ıo Mykonos as soon as Sisi
started writing for us met with enquiring eye brows and winks. But no
one dared breathe a word about this interesting coincidence. The Boss,
well aware of how ordinary mortal minds work, sat like a spider in his
apart hotel waiting to hear the ıongues wag.
Velvet voiced Nat King Cole's calico voiced daughter N. Cole's lstanbul concert provided further food for gossip. Having received a tip
from TRT that N. Co]e was giving a press conference at Beylerbeyi
Palace, we ali rushed off, only to discover that we had gaıecrashed a
fıfıieth anniversary celebration being given by Mr. and Mrs. Eczacıbaşı. Their apologies to the Boss and proıestations that they had
telephoned over and over again thaı day ıo invite hirn was more offensive than no invitation at ali. The Boss raged at the idea of being invited at ıhe lası moment.
My latesı grudge against Nea Roma is that a "man" who has nothing to
do with me had his picıure inserted under the logo. I have no idea who
this audacious person is, but thank goodness I have inside contacts ıo
lend an ear to lny complaints. Of course that cost of having this picture
removed was foregoing the N .R. signature in the lası issue. What sabotage will they think up for my next article I wonder?
When the Editor criticised Tufan at the monthly meeting.
Tufan reıorted that he should get the proofreading done properly fırst
and then talk. In short, the storrn is stil! raging. Fortunately the Boss is
away most of the time, or the place would be awash with blood.
Now it is time for a !inle society gossip. 2.errin Arbas, who has just divorced her second husband, was seen at the Eczacıbaşı fifteenth wedding anniversary party in an ultra low necked dress whose cut somehow did not tit her breasts.
And when the Boss saw Gulriz Sururi's outfıt, he could not refrarn
. from noting the resemblance to Sururi's recent role as "Ayse the street
walker".
See you nex month.

· A GLIMPSE INTO THE SOCIAL SECURITY
DEPARTMENT
· So much mud is slung at the Social Security Departmenı (SSK) that I
used to be a bit sceptical. First hand experience was enlightening.
I arrived early one moming at the SSK Okmeydaru Hospital to feıch
drugs required for a patient due to have and open heart operation the
following day. The entire population ofthe globe seemed ıo be milling
around. Interrogating the fırst whiıe-coated person who passed I discovered that procedures began at ıhe registry on the top floor. the
crowd outside the registry were like rummers poised for a marathon
signal gun. Less than an hour later I was into the second lap: getting
the signature of the deputy chief physician. The time was 12.45 The

The Moroccan mosques have richly decorated square minarets, from
which it was a pleasant surprise to hear the ezan undistorted by loudspeakers as in Turkey. The world's highest mosque, the Hassan II, is
being built on the shore of the Atlantic. Here the rich Moroccans have
their summer villas, and a Saudi Arabian prince has a built a palatial
establishment with its own mosque in the dazzling emerald-green garden.
The energetic, lively spirit of Casablanca is catcbing. In just a few
days you feel like a naıive, ant start bankering afıer the sickly taste and
smell of mint ıea Warmth and enfolds you everywhere you go. The
fresh Morocco wine drunk with a meal of delicious Atlantic seafood,
leaves a sharp aftertaste, and when your head begins to spin you sud 0
denly see Bergman in the red glow of the restaurant lights. "The .poet
creates order out of chaos", according to Alexander Blok, and Casablanca has created an order that is always \\/Orth ,experiencing.

NOWYOUKNOW
.Nevval ÇiZGEN
The time has com e to reply to Zaman colurnnist Özcan Ünlü's unfounded allegations, which appeared on 15 September 1992.
Below we give a clear and simple statement of the facts for his perusal .
lgnorance is not shameful, but refusal to leam is.
• Kostantıniyye is not the same as Constantinople. Kostantıniyye is the
word used by Sultan Mehmet II (the Conqueror) in contemporary documents and on Turkish coins. You may fınd addıtional inforrnation in
Cüneyt Olçer's book or the documents given in lıie first issue of our
newspaper.
• We have no quarrel with the Greeks of either Turkey or Greece. Everyone knows that lstanbul is a province of the Turkish Republic, and
that we will not allow anyone else to seize it. Do not worry.
• Minority groups in Turkey (Greeks, Arrnenians, Jews ete.) enjoy the
sarne rights as everyone else, as quaranteed by the Constitution. The
Turkish Republic is a SECULAR state, and everyone should know that
we are as devoıed to the principle of secularity as we are to lstanbul.
• Our fuss over a name is for the cause of an uncensored press, which
is our fundamental democratic rihgt. it is time that everyone realised
that. The state, which talks self righteously about democracy, human
rights and liberties, is not empowered to ignore the rulings of an independent court.
'
Sovereignty belongs unconditionally to the nation, and courts reach
their decisions on behalf of the Turkish people. lf an elected ıninister
starts to violate judicial decisions, then we should ask ourselves whether we are dealing with a totalitarian regime or a dictatorship. This error
should be corrected immediately. Our newspaper is making its own
contribution to this cause.
I

• Turkey rests on a vast historical heritage. To deny the existence of
the Byzaııtines or the Ottomans in Turkey's history is to deny our own
existence. Any other interpretation would be blind ignorance.
KOSTANTIN İYYE NEWS
Fındıklı

Sebil Bites the Dust

Half-way down Kazancı Hill in Taksim is a fountain which is listed as
an historic momument. Uoapprectiated, despoiled, sandwiched between concrete blocici', lhis marble fountain cries out for help. esı---
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