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Büyükşehir Belediye Başkanı

Sözen,
gazetemize verdiği_ özel demeçte
gerçekleri ve gelişmeleri açıkladı
• EGZOS SORUNU 1993'DE BİTİYOR
• BİNBEŞYÜZ YENİ OTOBÜS 1993'DE SEFERDE
• HALK SUYU YAYGI.NLAŞIYOR
• DEPREME KARŞI ONLEMLER ARTTIRILDI,
YAYGIN DENETiM VAR
• ONSEKİ_ZBUÇUK TRİLYO~ LİRALIK SUKANALiZASYON PROJESi HAYATA
GEÇİRİLİYOR

• 1993'.DE T{JZ~A'D~ 1994'DE ÇEKMECE'DE
DENiZE GiRiLEBiLECEK
• 2000 YILINDA MARMARA DENİZİ TERTEMİZ
• GÖÇ HALA İSTANBUL 'UN EN BÜYÜK
SORUNU
• SÜLEYMANİYE MAHALLESİ KURTARILIYOR

•

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanlığı olarak en
büyük sorunlarının kendilerini yeterince anlatamamak olduğunu,
yapılan çok önemli işlerin . cilalanarak halka sunulamadığını
anlatan Prof. Dr. Nurettin Sözen: "Istanbul on milyonu aştı, dünyanın
birçok devletinden büyük bir metropol, ne yaparsanız yapın işler
kayboluyor, görünmüyor. Biz de gösterip anlatmayı pek
beceremiyoruz." diyerek dert yandı. Nurettin Sözen'le Cüneyt Ayral'ın
"ALIR GÖTÜRÜR İSTANBUL" televizyon programı çerçevesinde
yapmış oldukları.. söyleşinin bir özeti ile gazetemiz için konuştukları
diğer konular SOZEN'LE sayfasında. ~
-
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~ENİ GİDEREK DAHA ~OK OZLETIYORLAR"'
BiZİM ŞEHİR HABERLERİ

SAYIDA

•DEMİR ÖZLÜ

Nato gemileri Boğaz'ı ~öplük diye kullandı

• CUNEYT AYRAL

tatbikatlarının ardından İstanb~l'u

üzenli NATO
ziyarete
NATO deniz kuvvetlerine ait gemiler Istanbul BoD gelen
demirlediler ve çöplerini denize
ğazı girişinde

•JAKDELEON
• N.R.
.
.
• HiLMi YAVUZ
•ORHAN DURU
• KERiM FERSAN

boşaltmaktan,

sintinelerini açmaktan hiç de utanmadılar. Duruma el koyan
belediye yetkilileri gerekli cezaları kestilerse de diplomatik
dokunulmazlıktan
ötürü daha öte bir yaptırım uy- ="
gulayarnadılar. Konuya ilişkin görüşlerini sorduğumuz Bü- i3
yükşehir Belediyesi yetkilileri kesilen cezaları Dış işleri Ba- =~
kanlığı'nın
ilgili dairesi!Je iletmekten öte bir şey ~
yapamadıklarını söylediler. işte Batılı müttefiklerimizin (!) te- '~
mizlik ve uygarlık anlayışları ...

• TUFAN AKSOY
• SEYHAN SOYLU
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İSTANBUL İÇİN SİVİL

OKUYUCU

EDİTÖRE GÖRE

MEKTUPLARI
meyip de öğrenmek için okuyanlar yan-

12.10.1992
Sayın

Nedim Akkohen,

İstanbul'da yaşamanın, bundan da
doğuştan ve de kuşaklar boyu
tanbul'lu olmanın yüklediği ağır

ö~e,
Is-

sobilincini taşıyan bir kişi olarak, gazetenizi yaşatma çabalarınızı
büyük bir takdir ve mutlulukla karşılıyorum. Ben de içinde yaşadığım bu
şehrin ve özellikle de havasını sabahtan
akşama kadar soluduğum Beyoğlu'nun
tarihsel ve sosyokültürel dokusuyla yarumluluğun

kından ilgilennıekteyim.
Bu ilgim, geçen yıl beni, "Türkiye Seyahat Acental~ Birliği"nin aylık yayın

Medet!
ya beyaz cam

organı

olan "TÜRSAB" dergisiyle ortak
bir çalışmaya itti. ve tarihsel bilgilerle
gezi kısmının bana, keyifli yazı uslubunun da değerli arkadaşım Sellin
Sım Kuru'ya ait olduğu "Beyoğlu Ki-

ir kavga, bir g ürültüdür gidiyor.. . Ne oluyor? Derseniz olan şu: Benim
geçen ay b u köşede yayımlanan "Patron Olacağa Açık Mektup" baş
ltklı yazı an l aşılan o a lçak N.R. tarafın~_an yenilmeyip içilmeyip, yazılarımı kat'iyyen okumayan Patron'a "Çok Q:el Gizli" ulakla iletilmiş ve
meali de kend isine çok dokunaklı gelmi ş olmalı ki; ikide bir kafama kakmakla
ve dırdırlarından geçilme mekte şu sıra. Şansıma bu aralar dış yolculuğu da
yok; onun için de hep başucumda hazır ve nazırdı bu ay hazret...

B

Tabii dış yolculuk nasıl o lsun? Televizyon programı "Alır Götürür İs
tanbul"un su nuc usu o ldu bizimki .. . Gördünüz mü bilmem? Esasen değme sunuculara taş çıkartacaktı çıkartmas ına amma; ne beis ki; partneri mi izin vermiyordu neydi? Program ı sunarken lafa baş lamasıyla bitirmesi ya da yarım
bırakması bir oluyordu adamcağız ın benim gördüğüm ...
Haa bir de; bunca yıllık yoldaş ımdır, onca sürede görmediğim kadar ensesini
ı·e kulakları11111 arkasını izledim o birbuç uk saatlik programı seyrederken ... E,
o zaman kameramana da teşekkür borç lu o lm alıyım tabiidir ki , görmediklerimi bana gösterdiğ i için değil mi, ne d ersiniz?

Şimdi heyecanla ikincisini bekliyorum Alır Götürür İstanbul'un ve öyle sayorum ki; Patron bu yazıyı da o kudukta n sonra bol bol yakın çekim boy planlannı serpiştirecekt ir görüntülerin a ras ın a ...
Bu arada kulağıma, bizim çocukl ar arasında dol aşan de dikodular geliyor da;
güya Patron benim hakkı mda bo lca atıp tutmaktan g ayri, mümainaleyhin
yazım dolayısıyla ve de o ocaksı z N.R. 'nin de fiştekleriyle kinler, kanlar gütmekte; "Onu Kasım ayındaki programa çıkartıciim ve açmaz ve dahi çakar
alma: sorularla posasını elde ediciim" d i yes iymiş ...

liseleri" adlı "araşwroa-gezi" yazısı,
1991 Eylül'ünde, TURSAB dergisinin
105. sayısının 36-42. sayfaları arasında
okuyucuyla tanışmış oldu.
O zamanlar yayın hayatına yeni baş
lamaya hazırlanan "Star" dergisinin de
ilgilendiği bu yazının İngilizce yayımlanan "Image" adlı dergide yer alması sözkonusu oldu. Herhalde bu olay
gerçekleşmiş olacak ki, bizim yazı, ilk
yayımlandığı tarihin birinci "sene-i devriyesinde" yani Eylül I 992'de, profesyonel deyişle "back translation"a uğ
ramış
haliyle,
"Konstantıniyye'de
(kusura bakmayın, "Bizim Şehir" demeye ben dahil bayi ve kitapçılar dahi
alışamadı) tekrar ~arşımıza çıkmış oldu.
Sadede geleyim: Istanbul'lu olmanın insana yüklediği sorumluluk o kadar
büyük ki, onun hakkında bir .şey yazıp
çizerken kişinin !,!aha bir dikkatli olması gerekiyor. Ozellikle gazeteniz sı
nırlı bir kitleye hitap ettiği için, içinde
hatalı bilgi bulunması iki misli zararlı
oluyor. Birinci zararı size; zira değinilen konu hakkında zaten bilgisi
olanlar hata görünce tepki gösteriyor,
ikinci zararı ise okuyucuya, zira bil-

ANIMSAMA
bir yolculuk gibi
alunda kaydı lsıanbul'um

Sabaluıttln

lsıanbul ; düşlerimin toplamı. şiirlerimin
İ stanbul gençliğimin gerilen yayı

Bir avare akşamdı çıkuk meyhanelere
Geçmiş günler peşinde aradık geçmişimizi
Geçmi şimit, sevginin yaralı yüzü
Savaş y ıllan . kırgınlıklar. bira rengi özlemler

Aynca umanm bu kez program biraz bi z "halklar"a doğru biraz daha iner de,
milletin büyük.bölümünde ertesi g ün karnını nasıl doyuracağına dair endişeler
var iken, ekrandan tabak tabak yemekler fışkırmaz ve patlıcanın faziletlerine
dair kelam sarfedilm ez.

Yinni yaşın sorumsuz bencil güzelliği
Ayn sözcüklerin eş anlamda şarkı sı
Evinin balkonunda açın Beşikıaş ufku
Basma enıari sine remil anığımız sevgili

Jeneriğin ardından gelen g irizgah bölümünde ki görüntüler ve birlikte okunan
metin ise bende yaşamı mda pe k az başıma gelen nefes tutma krizine yol açtı
ve çözülmek için o bö lümü ikinc i kez banttan seyretmek zorunda kaldım.
Bence bu bölüm eğer gösterilirse, ikinci programda da aynı beğeniyi toplayacaktır.

Jenerik müziğinde solistin sesinin pınl pınl duyulmasına rağmen, neden altyapının tiz sesle rin in tekni syenler tarafından "yenmiş" bulunduğu anl aşılamadı. Program ın sonunda, jeneriğin bitmesinin beklenemeyip yanda kesi le re k ekranda reklamların başlatılması ise herhalde bu programın
sorumlularının sorum luluğunda değildir diye dü şünüyoruz, o nedenle de; bir
şey yok!
G e lelim Gazetemize: Bizim burada i şler e skis i gibi yürüyor, yine satışlar az,
yine ilan, reklam vere n yok, y ine herkes ler "en_iyiyi bilabedel" yapmaya çalı şıyor.

demi ş.

Acaba ge_rçekte n destekle r mi?

Bekliyoruz?

Gel gör ki şimdi ne oyunlar girdi araya
Sayfalar arasında zaman bir kili yığını
iki ay iki yüzyıl iki sonsuzluk
İki göz iki çeşme ikiye ayrılan gök.

<sj---

DEVAMI ONDOIWZDA

Kudret'e

1956 Sıockholm

DAYANIŞMA

PLATFORMU

TOPLANDI
I stanbul için sivil day~ışma platformu 22 Ekim 1992 Perşembe günü
saat
14.00'de
toplanarak
gündemindeki dayanışma protokolünün
son şeklini taJ1ıştılar. l 993'ü, Kültür
Bakanlığı'nm Istanbul Yılı ilan etmesi nedeniyle sivil dayanışma örgütlerinden Mimarlar Odası k~alıyla
yardım istemiş bu nedenle de Istanbul
yılı için aralannda gazetemizin de yer
aldığı sivil dayanışma platformunda
kararlaştınlan Istanbul Sempozyumu
hakkında gelen öneriler üzerinde tartışıldı .

•

Içgiyim

haftası
eş yabancı

bit'ti
ve bir Türk mankenin ka-

tıldığı 3. Uluş lararası İçgiyim Haftası

14 Ekim'de Jstanbul'da

yapılan

final

gösterisiıl e s onuçlandı .

Ibrahim Ayral Holding A . Ş.'nin artık
gelenekse ll eş meye baş l ayan
içgiyim
h aftal arının ge leceğ i ile ilgili bilgisine baş
vurdu ğ umuz haftanın genel yönetmeni Yasemin
Sakarya: "l 993'de başarabilir mi yiz bilemiyorum
ama am acımı z önümüzdeki y ıllard a dah!1 geni ş kat.ılıml arı n sağ l anabi l eceğ i ve özellikle I s ıanbul'un
moda y anının ortaya ç ı.karıl a bilineceğ i organ iza_ı;yonl arı üstlenmek" dedi .

Csj---

İçg iyim haftas ın a ingiltere'den iki , İrlanda'dan bir,
Jamaica'dan iki ve Türkiye'den bir manken katıldı.
Ressam Sefah attin Kara' nın podyumda sürekli
boya gösteri si ya ptı ğ ı etkinli ğ in sonuncusunda ünlü reş sam Bedri Baykam da sahneye davet edildi ve sunucunun ceketini boyayarak geceye katk ıd a bulundu.

Ulusal bas ınımı z ın yoğun ilgisini çeken etkinlikler, yakl aş ı k bir hafta süreyle tüm te levizyon
kan a ll arında da gösterildi ve ana haber bültenlerine k ~

fSTANBUf/UN ÇEŞİTLİ
ILÇ~LERIND~ Y~PILACAK
SEÇiMLERE iLGi AZ
DYP Bahçelieyler ilçe başkanı aday

adayı Mustafa Ubeyt Devrim aralarında
gazetenizin de bulunduğu bir grup bas ın
mensubu ile sohbet etli. Sohbette ilçenin
sorunlarına değinen .. DYP Bahçelievler
aday adayı Mustafa Ubeyt Devrim daha
sonra basın men s uplarının sorularını yanıtladı. Gazetemiz muhabirinin; "gerek Istanbul gerekse ilçenizde Isıanbulluluk kimliğinin
kazanılması ,
çevre ve insan
kirliliğinin önlenmesi tarihi ve doğal güzelliklerimizin korunmas ı için nasıl_ bir çalışma yapacaksınız?" sorularına; "Jstanbul
ili genelinde ve Belediye Meclisinde etkin
olmaya, tarihi ve doğal varlıkların korunmas ı için çalışacağı " şeklinde cevap
veren Devrim, ilçe genelinde ise tiyatro ve
sinema salonlarının açılmasını s ağ
layacağını , çevre kirliliği ve insan kirliliğinin önlenmesi için bütün gücüyle çalışacağını söyledi. Gecekondu ve benzeri
sorunlarının olmadığı için bu tür konul ara
daha fazla eğilebilecekl1?rini ve mutlaka çözeceklerine söz verdi. ilçelerinde siyasete
ilginin azaldığını , bu ilginin arttırılm as ı
için her türlü gayreti göstennelerine rağ
men hiçbir ilerleme kaydedemediklerini
belirten Devrim; "Halk s iyasetıen ve po-

litikacılardan soğudu "

•

'' Alır Götürür Istanbul''

l

.

-

beğenildi
••

dedi.<sj---

LütfiÖZKÖK

NOT

1950 Noel'inde Sıockholm'a gelmiş olan ve zamandan
beri esas olarak burada yaşayan ıarunmış fotoğrafçı Lütfi
Özkök, her sayısını okuduğu ve çok sevdiği
Kostantıniyye Gazetesi'ne, benim aracılığımla, 1956'da
Sabahattin Kudret Aksal ~zerine yapnış olduğu bir şiirle,
yine şairin T956 yılında -Ozkök'ün Jstanbul'a gelişinde
çektiği bir foıoğrafını gönderiyor. Kuşkusuz Ozkök'ün
gençlik arkadaşı, benim de 1950'1i yıllardan beri dostum
olan bu büyük Jstanbul yazann_ın ve şairinin hastalığı
-birçok insanı da olduğu gibi- Özkök'ü de, beni de çok
üzmektedir. Zaıen, Özkök'ün bu şiiri ve fotoğrafı
göndermesinin nedeni budur.
Sabahaıtin Kudret Aksal, sadece
'Geçmişle Gelecek' adlı
benzersiz denemeler
kitabında yazdığı
Beyoğlu üzerine olan
güzel yazısıyla değil,
birçok şiiriyle,

öyküleriyle, pek çok

· denemesiyle de, başka

A ma şeytan k afas ına Kalaşnikof, öyle iyi birşey duydum ki geçen gün: Patron 'a Belediye başkanımı z demi ş ki: "Yahu sizin gazeteyi desteklemellyiz"

(sj---

özsuyu

Kendi bilir artık, yumuşak eşeği n , pardon atın ç iftesi pek olur derler ya görürüz bakalım: Hele o !.orulannı bir sorsun da .. .

Ancak bunun dı ında (mii:ik bölümünün bir tek müzisyenin 'belgeseli' tar:ıtıda oluşturulması yönetmenin seçimidir ve el~ette biz buna karışamayız) ge tirilen tartışmalar çok doyurucu idi. N edense "lstanbul'u gezdiriyoruz" iddiası
biraz "iddialı" kaldı. Bence o bö lüm d aha hı zlı yürümeli ve daha çok görüntü
ve fakat daha az basmaka lıp görüntü olmalı , "rehberimiz" ise söyleyeceği
sözlerin içeriğini daha do lg un tutmalı idi .

lış bilgilendirilmiş oluyor.
Ben, naçizane, bu konuda yukarıdaki
kategorilerden birincisine ait oldupu
düşünerek ve aynı zamanda da yazının
orjinalinin bana ait olmasından cesaret
alarak, bu mektubu size yollamayı
uygun buldum. Zira, yazının Tilıtçe- tiı
gilizce- Türkçe arasındaki bu bir senelik
yolculuğunda, içerdiği bazı bilgilerin
"metamorfoz"a uğradığını üzülerek gördüın. Zararın neresinden dönülse kirdır
düşüncesinden yola çıkarak da, listevari
bir düzeltme yazısı hazırlamayı uygun
buldum. Şöyle ki:
• Israrla "Santa Maria Drapens adıyla
andığınız kilisenin adı "Santa Maria
Draperis"dir. (Her ne kadar "r" ile
"i"nin yanyana gelmesi "n" harfini haurlatsa da.)
• Aynı nedenle, evini Fransiskanlara bağışlayan hanunın adı da, bu durumda,
Clara Bartola Draperis oluyor.
.
- Özellikle İstanbul festivallerindeki
org. resitalleriyle ve Noel'le Paskalya
ayinleriyle yoğun ilgi toplayan bazilikanın adı "San Antonino" değil,
"San Antonio"dur.
• Sözü edilen bu kilisenin ilk inşa edildiği yer de, şu an üzerinde bulunduğu
arazi değil, Tünel'e ~a yakın bir yerde
bulunan eski "Sular ldaresi"nin yeridir.
O zamanlar yol ortasına taşan kilise binası 1831'deki ünlü Pera yangınında
harap olunca 1832'de yeniden inşa edilmiş, Grand Rue de Pera'nın genişle
tilmesi sırasında da 1905-1908 yılları
arasında eskiden "Concordia"run bulundıığu şimdiki yerine inşa edilmiştir.
• Surp Yerortutyun Kilisesi'nin bulunduğu çıkmazın adı Pervka (Peruka)
değil, "Perukar" çıkmazıdır. ( Eski adıy
la Berber Sokak).
• Panayotis Komninos, kibarca ifade ettiğiniz gibi tutuklanmakla kalmamış, kafası kesilmek suretiyle idam edilmiştir.
STELLA HANSIZ

Başlamadan biıen

Mayı s göğil

,----------------KO_ST___J]~I!f.__İYYE
_______________

nitelikleri yanında,

eşsiz bir lsıanbul
yazarıdır.

Ona sağlıklar diliyoruz.
Sanırım Sabahattin
Kudret Aksal, birkaç
aydır

Çapa Hastanesi

nöroloji kliniğinde
yatmaktadır.

AKSAL

(sj---

SANAT FUARININ
ARDINDAN
Pıastik Sanallar Demeği'nin

geçen
düzenlemeye başladığı Sanat
Fuarı ' nın bu yıl ikincisi düzenlendi.
Tüyap lstanbul Sergi Sarayı ' nda gerçekleşen fuara bu yıl galerilerin yanısıra
s anatı ve s anatçıyı destekleyen yan ku rulu ş lar da ilgi gösterdi. 42 galerinin yanısıra 13 süreli yayın ve 15 c ivarında da
yan kuruluş katıldı.
Bu yılki Sanal Fuarı hem kapsamının
geni ş tutulmas ı hem de etkili bir !anıtım
faaliyeti ile bir Sanat Fuarı'ndan beklenileni yerine getirdi. Özellikle zamanlama açısından çok isabetli bir
zaman seçilmişti . Sanal sezonunun baş ı
olması nedeniyle beklenilen ilgiyi de
gördü. Bu ıür fuarların uzun süreli ,
uzun soluklu olabilmesi için sanat piyasasının gelişmişliği çok önemli. Bu
nedenle rekabetçi bir ortamın oluş 
turulması sanat üretiminin
niıelikli olarak artması ,
sanat fuarlarını
vazgeçilmez
hale getirecektir.
sene

TRT İstanbul televizyonu yönetmenlerinden Kudret
Sözer'_in yaI?tı_ğı , d a nı şmanlı ğ ını ve s unu c uluğunu gazetemı z _s ahıbı Cüneyt A y ra l'ın ü s tl endi ğ i 90 dakik a lı k
"Alır Götürür l s ıanbul " televizyon prog ramının ilki 10 Ekim 'de
TRT- 1 televizyonunda yayıml andı ve ilgili ile izlendi . Programın
jenerik müziğ i Fuat Oburoğ lu ta rafından yapıldı ve Nükhet Duru
tarafından da seslendirildi. Prog ramın s unuculu ğ unu Ayral ile birlıkte üstlenen Figen Batur'un rahatlı ğ ı beğenildi . Canan Göknil'in
ve U ğ ur Güner'in köşe s unuculu ğ u yaptıkl arı programda Nükhet
AnJK SiYASi GAZETE

T

.________.:. .________
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Duru yoğunlukl a yer aldı , Uğurl u konuklar bölümü nü n konuğu
olan Ajda Pekkan ' ın bölümü de Nükhet Duru bölüm ü gibi uzun bulundu.
Progra mın dan ı ş m anı olan Cüneyt Ayral'ın ad ın ın jenerikde yaz ı l m a m as ı ise skanda l olarak nitelendirildi.
İKİNCİ PROGRAM 7 KASIM'DA
İkinc i programda Bü y ük şehir Belediye Başkanı konuk olarak bulunacak; ay rı ca eski araba ko l eks i yon c ulu ğ u , Beyoğ lu , Atatürk'ün
Istanbul'u gibi konular da ekrana gelecek. ~

~

AYLlk:SIYASI GAZETE

~,::::.--=---=---=--=-.::::::.::::::======-.-.-----B_iz_iF.!I~_H_i_R____________-----,
Orhan Duru
yıl
önermiştik

iki

önce

EYLÜL 1990'DA YAYIMLANAN 14. SAYIMIZIN MANŞETİNDE "İSTANBVL'D~ YAŞAMAK
ÜCRETE TABİDİR" DEMİŞ VE METROPOL VERGİSİNİN UYGULANMASINI ÖNERM{Ş.riK,_ .. ·

İstaıibul' da yaşamak

ücrete tabidir!

KÖŞEBAŞI
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Alo Istanbul
okuzyüz dokuzyüz ve sekiz yüz ve bin dörtyüz elli
üç,
Dokuzyüz dokuz yüz üz, dokuz
çift ıfır ve üç otuz para,
Dokuzyüz dokuz ve dokuz do-
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miş beş
Şeş

ü se, cıhar-ı yek, düşeş ve
dübeş ...
Bu iş böyle. Bir "Alo" deyin ... Bir
"Hello" deyin. Çevrenizi şöyle bir
selamlayın.

Gerginliğinizi
atın.
dokuzyüzlü numaraları.

Dinleyin
Alın
ahengini
dokuzyüz dokuzyüzlerin. sekiz yüz ve sekizyüzlerin, a tarı yüzünden pahalı
olanların ...
Sonsuza değin yakalayın mutluluğu,

Tutun ve bırakmayın elinizden.
Yıl dokuzyüz doksan dokuz bin
dokuzyü7 doksan altı.
Milattan önce ya da sonra hiç farketmez ...
Herkes uyumlu ve çılgın,
Kırkbir kere maaşallah
ve çıkıyorlar kırk haramiler bir telefonun içinden.
Alın elinize telefonu ve bir duş
yapın,

onu yapamazsanız bir düşe dalın,
bırakın kendinizi dalgalara
bakın dalganıza ...
Bin üçyüz kırk yılında hicri,
Dokuzyüz doksan dokuz yılında
rumı,

Bin
bin
bin
dokuzyüzdokuzyüzdokuzyüz
doksan iki yılında miladı
Bir hal oldu bizlere,
girdik bir elektronik nevroza,
parmaklarımız telefon tuşlarında,
tuşlar teiefon tellerinde
tuşlar uydularda ve çanak antenlerde.
Sonra açıyorum telefonu: ve arı
yorum Istanbul'u.
erde İstanbul? Ey sıfır on bir,
bana İstanbul'un numarasını ver ve
numara yapma!
Gözlerim uykulu ve düşüyor göz
kapaklarım kurşun gibi, s~ruyorum
her önüme gelene: Nerde lstanbul?
erde o görkemli büyük kent?
erde o saraylar, bahçeler, korular,
yalılar ve parklar?
erde parlak fayanslı yüz · numaralar?
erde ibrikler?
erde ebabil kuşları ve kumrular?
Alo: aıo
Dokuzyüz dokuz yüz otuz dört
Alo İstanbul. ..
İmdaaaat... İstanbul... Csj--
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"Kültürel Farkolan Bienal'e 15
ülkenin 70 sanatçısı ka-

tılıyor.

3. Uluslararası İstanbul Bienali
Eski feshane binasında şim
dilerde Büyük Şehir Belediyesi
Nejat Ecıacıba~ı Sanat Müzesi'nde 16 Ekim l 992'de açıl
dı. Tarihi mekanlarda çağd_aş
sanat ürünlerinin sergileri lstanbullular için çok yeni bir
şey Jeğil. Çeşitli yapılar (Aya
Irini. Ayasofya. Ayasofya Hamamı vb.) sergi alanlarr olarak
kullanıldı. Bu kC7 durum daha
farklı. Tarihi Feshane binası
çağdaş sanat müzesine dönüştürüldü. Son derece görkemli ve güze l olan bu bina
çağdaş sanat müzesi işlemini
görebilecek mi? Sanat Bienali
ülkemizdeki çağdaş sanatı izleyiciye ve uluslararası sanat
ortamına
çıkarmak,
sergi lemek, günümüz sanatın ı izleyiciye götümıek ve diğer
uluslarla olan sanatsal bağ
larını güçlendirmek amacında.
Bu yılki 3. Uluslararası İs
tanbul Bienali'nin işlediği tema
"Kültürel Farklılıklar". Bienale
esas olarak genç sanatçıların
olmasına
özen gösterilmiş
fakat bu serginin biraz yapay
olmasına neden olmu . Ayrıca
yapılan hatalar böylesi bir organinsyona gölge dü~ürdü.
Sergilenen resimler kime ait,
ne nerede? Belli değildi. Ayrıca sergileme biçimi de son
derece bozuk ve beceriksizce
idi.
Bienalde onbeş ülkenin 70 sanatçısının ürünleri sergileni yor.
30 Kasım'a kadar açık _kalacak
olan 3. Uluslararası lstanbul
kapsamında
konBienali
feranslar ve sanatçıl_arla söyleşilerde yapılacak lstanbullu
sanat severlerin böylesi bir etkinliği bütün herşeye rağmen
kaçırmamalarını öneririz.
Bienale katılan ülkeler AB O,
Avusturya,
Belçika,
Bulgaristan,. Fransa, Hollanda, Ingiltere, ispanya, lsrail, Italya,
Kanada, Polonya, Romanya,
Rusya ve Türkiye. Csj--
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larıyla

na rağmen,
Michael
Jackson
ülkemizde
küçük bir .
esinti
olmaktan
öteye
geçemedi ...

Hatırlıyorum da, aynı dram
bundan yıllar önce İzmir
Alsancak Stadı ve İstanbul
Airport Diskosunda
yaşanmıştı. O günlerin çok
popüler ismi , şarkılarıyla,
dizileriyle ekranlarımızdan
eksik olmayan Samantha Fox
ülkemize gelmiş ve koca
Alsancak Stadı'na 3 bin biletli
seyirci gelirken, İstanbul
Airport Disko'da da seyirci
açısından tam bir fiyasko
yaşanmıştı. Tabii olan, onu
ülkemize getiren
organizatörlere olmuştu.

Şimdi düşünüyorum

da, demek
bu tür
ş ımarıklıklara pek fazla prim
vermiyor. Neymiş efendim,
Michael'ın tuvaleti som
a ltından olacakmış, özel
aşçıları yemek pi ş irecek lermi ş,
bilmem ne kadar koruma,
kendisini Türk halkının yakın
ilgisinden koruyacakmış(!)
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Neden yazdım bunları biliyor
musunuz? Çünkü Michael
Jackson'un ha s talık masalına
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,

FM lOl'E ..

TEŞEKKUR

İstanbul 'un ilk özel radyosu

FM 101 yeni başladığı radyo
re~lamları programında
Bizim Şehir Haberleri
gazetemizin reklam spotlarını

bedelsiz olarak birkaç gün
yayımladı. Radyoya içten
teşekkür ediyoruz. Csj--
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ALMIYOR
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DiYENLERE
DUYURU!..

paranın verilebileceğini
sanm ıyorum.
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, Tabii bir de bilet fiyatlarının
250 bin lira olmasından söz
etmek istiyorum. Bu orta halli
bir çalışanın en az 5 günlük
yevmiyesi demektir. Asgari
ücretin 907 bin lira olduğu
ülkemizde, değil Michael
Jackson'a, mezarından kalkıp
gelse, Elvis Presley'e dahi bu
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duyurulması

ki, Türk

y(ınelenAys,S'

bilgilerine ..,

na, bu denli
büyük
reklam
kampanya-

yayımlanmıştı.
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-kullanılmıyor. İlgililerin

konuşulması

izlenen yol ay nıydı.
Her ikisi de büyük starlar
olarak bizlere tanıtılmış ve
ülkemize gelirken talep
ettikleri şey l e r gazete
man şetlerinde sütun sütun

paz.aı ıMI ı~OO

Merter'deki metruk askeri
fırın kaderi ile başbaşa
bırakılmı ş durumda. Çevre
sakinlerinden alınan bilgiye
göre silahlı kuvvetlerin malı
olan 80 küsur yaşındaki bina,
tarihi eser olmasına karşın beş
yıldır kimse tarafından

SOYLU

Aslında

15

KH Merkezi ....

Seyhan

yazım
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kim .koruyacak'?

Bu yazımın başlığını "Michael
Jackson Türkiye'den rüzgar
gibi geçti" olarak atmayı ne .
kadar çok
isterdim
bilemezsiniz.
Oysa,
üzerinde
günlerce,
, hatta aylarca

Csj--

3. ULUSLARARASI

fırını

sevm_ıyor

kaderi nde nedense hep üstlinkörülük

olmuştur.

Bu

megastarları

dırılma s ıdır.

BAŞYAZI

ğuran

Yedi deliler ve dokuz oturaklılar
Be aşağı ve dokuzyüz yukarı,
Dokuz yüz dokuzyüz ve yüz yet-

1

ürki ye Büyük Millet Meclisi'nde ku
rulan 12 ki ş ilik bir komisyon ş imdi İ s
tanbul 'un yok olmakta olduğunu anlamı ş olacak ki aynı konuyu t artı ş maya
aç tı. 15 Ekim günlük gazetelerin haberlerine göre; gündemde l s tanbul'ıın
illere bölünmes i, gelenlerden vergi a lınması vb. ol g unla ş mamı ş konular var. Oysa t art ı ş ılma s ı gereken metropol yaşa ntı s ının hizmet ve mallara
yüklenmeyecek vergi ile pahalılaştırı lmas ı ile caydırıcılığının sağ l anması, sanayiniı-i şe hir dışına ve
hatta başka şehirlere a ktarılarak kaçak i şç i ihıiyacının en a,a indirilmesi , gece kondulaşmı ş bölgelere tapu vermek yerine bu in sanların baş ka mekanl ara ve uydu şe hirl ere yerleştir il e rek " ta ş ı
toprağ ı a ltın şe hir" görüntüsünün ortadan kal-

BİZİM ŞEHİR
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inanmayanların başında

geliyorum da ondan. Adam
geldi; baktı ki bilet satılmamış ,
"10 - 15 bin kişiye konser
vereceğime hiç vermem"
demi ş olsa gerek ki, pılısını
pırtısını, 200 metre karelik dev
sahnesini topladı ğ ı gibi kaçtı
ülkemizden.
Bize de bu olaydan çıkartacak
bir takım dersler kalıyordur
herhalde... Csj--
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Abdi

İpekçi

Cİlm

Caddesi kavşağındaki Deri Show ınağa.ı:ası 1992/93 Sonbahar
koleksiyonlarını sol,;akıa yeralan bir film gösterisi ile tanıttı. Firmanın sahibesi Fatoş
Ahunbay'ın s unduğu gösteri önce bir akşamüstü içkisinin ikramı ile başladı. Ardından sok ağa kurul an bir dev ekran üzerinde ARA BUL VE YAŞA s loganı ile başlayan tanıtım filimi
gösteri ldi . Daha sonra sokak partisi başladı. Kaldırım üzerine kurulan kömür ızgarasında köfte
ekmek pişirildi ve işanıaş ı 'nda bir keyif başlatıldı. Umur Turagay'ın hazırlad ığı film, moda
rek l a m c ılı ğ ı aç ı s ınd an bir aşama olarak değerlendirilebilir.
Csj--
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Hilmi YAVUZ
Can, Strand Caddesine
nasıl çövdürdü?
llah selamet versin, sevgili Can
Yücel'in, Londra'nın en büyük caddelerinden birinde, Strand'da büyük bir
mağazanın kapısına teşarşür e lli ğ i, o
y ıll arda ( I 960'1ardı_r!) Strand caddesinde görev
yapan boby'lerin (lngiliz polislerine bu ad verilir!) malumları olsa gerektir. ..
Can ağabeyimiz, o gece BBC'nin Türkçe Servisi'nde dawn duty' ye (sabah nöbetine) kalmıştır. Akşam herkes servisten ç ıkıp g itti ğ ind e
Can, soluğu her zamanki gibi BBC'nin Yabancı Yayınlar Merkezi olan Bush House'a en
yakın Pub'da, Henekexs'de a lmı ştır. Kafalar
\yice dumanlanmışken lrlandalı garson Tony,
lrlanda dilinin en unturlu küfürlerini Türkçe
küfürlerle mülemma ederek 'time up!' çekince
(ki, bu Pub' ların kapanma vaktinin gelip çatmakta olduğu anlamına gelmektedir!) Can,
apartopar he abı ödey ip caddeye çıkar. Saat,
herhalde gecenin onbuçuğu mesabesindedir. ..
Ve .. . İşte burası mühim, caddeye çıkar ç ı kmaz
da dehşetli çişinin geld i ğini farkeder- lakin va
hayfa! Yeniden pub'a dönüp hacetini orada
görmesi özkonusu değildir; pub kapanmıştır
çünkü! Bush House'un memişhanesine kadar
ise dayanacak gibi değildir. Can, uçkuruna arılır ve, caddenin en işlek saatleridir, büyük bir
mağazanın kapısına çövdürmeye başlar.
İki saniye sonra- ki, Can, "oh!" bile diyememiştir, ense inde bir bobby, "hello, hello,
hello! "larla bitiverir ve Can'a, geleneksel,
"Will you accompany me to the Po li ce Station?"u (Bana karakola kadar refakat eder misiniz?) çeker. Can ne yapsın, uçkurunu toplamış,
davudi
sesiyle
polise
_işeme
özgürlüğünden bahis açmıştır amma, Ingiliz
polisinin işeme özgürlüğü konusunda entellektüel bir söyleve girmeye hiç niyeti yoktur. Can, çarnaçar soluğu karakolda alır .
Strand karakolu, o güne değin böyle şenlikli
bir konuğa tanık olmamıştır. Can, bağıra çağıra
lngiltere'nin özgür bir ülke olduğunu sandığını
söyler. Kenya diliyle 'uhuru , uhuru!' diye bağırır, merhum babasının "sen bezme geldiğin
geceler neler olmaz!" şarkısını söyler ve habeas corpus hakkından söz eder.
Karakol komiseri, mekanı cennet olsun, Can'ın
kimliğini. onun BBC'de çalıştığın: zorbela öğ
renince, Türkçe servisi patronu Dr. Andrew
Mango'yu arar. Dr. Mango, kentdışında bir
yerde oturmaktadır. Komiserden Can'ı serbest
bırakmasını rica eder. Zira, o gece karakolda
kalırsa, sabah yayınını kaçıracak, yayın ya-
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pılamayacaktır.

Strand komiseri, Can'ı Andrew'a bizzat teslim
etmeden serbest bırakmayacağını söyler. Biçare Andrew, ki, kalbi fevkalade iyidir- nıs
fülleylde, pijamasının üzerine pantolonunu
çekip Strand karakoluna gelir ve tahta sı
ralardan birinde s ızıp kalmış Can Yücel'i teslim alır. ..
İmdi, burasını iyi dinlemek gerek: Can'ın
Strand caddesine teşarşürde neredeyse tam dört
yüz yıl geride kaldığı rahatlıkla söylenebi lir.
Zira, kuşku yok ki, 1590'1arda, yine aynı caddede, aynı yere çövdürseydi, tutuklanmak
şöyle dursun, 'asaletmeab' diye koltuk l anmas ı
işten bile olmayacaktı. ..
l590'1ar d_iyorum; çünkü Sir John Harington'un, Ingiliz stili water-closet'i icat tarihi
1590'1ardır. Bu bilgiyi bize Femand Braudcl,
Capitalism and Material Life 1400 - 1800
(Fontana, Collins, 1979) adıyla İngilizceye
çevrilen kitabında aktarmaktadır. .
Max Kemmerich de, Tarihte Garip Olaylar
(Varlık Yayınları, 1963), 'küçük abdest, hatta
19. yüzyıl ortalarına kadar sokaklara edildiği,
oturaklar eskisi gibi sokaklara boşaltıldığı için,
bunların yaydıkları koku lar geçmişi aratmadılar' diyor ve l 780'de, (Paris halkının) protestosu üzerine oturak vs. kapların sokağa dökülmesini yasak edildiğini belirtiyor.(sj--
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2000 yılında Istanbul Olimpiyatları
BD'nin Atalanta kentinde yapılacak
1996 yaz olimpiyatlarının ardından
20. yüzyılın sonunda, yani 2000 yı
lında düzenlenecek olimpiyat oyunlanna ev sahipliği yapmak üzere sekiz kent resmen aday oldu. Berfin, Brasilia, İstanbul,
Manchester, Milano, Pekin, Sidney ve Taşkent
kentlerinden biri 23 Ey!ül l 993'te Monaco'da
yapılacak Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısında 2000 yılındaki olimpiyat oyunlarını
düzenlemekle görevlendirilecek. Bir yıl süre boyunca bu kentlerin kalbi seçilme heyecanı ile
atacak. Ulusal Olimpiyat Komiteleri tanıtım çalışmaları ile milyonlarca dolar harcayacaklar.
Sonuçta 2000 yılı gibi sayısal kimlik taşıyan,
belleklerde kolaylıkla yerleş_ecek bir tarihte,
olimpiyat oyunlarını bu sekiz kentten biri düzenleyecek.

A

İstanbul'un bu yarıştaki şansı ne olabilir? Bu ilk
soru. Ik.incisi ise olimpiyatlar Istanbul'da düzenlenecek olursa bu işin altından nasıl kal-

Hong Kong'da
Pekin ördeği yemek
bir töreni andınr,
beyaz eldivenli
garsonun ördek
servisi onun
yetişmişliğinin

de
bir göstergesidir.
Çin

İlk sorunun yanıtını vermek gerçekten çok güç.

ustaca kullanıldığı

Diyelim ki 2000 yılında olimpiyat oyunlarının
Istanbul'da düzenlenmesi kararlaştırıldı, yani
Eylül 1993'te vizeyi aldık. 2000 yılının Haziranı ' na altı yıl dokuz ay var. İstanbul'u binlerce sporcu, gazeteci ve izleyiciyi ağırlayac ak
ve tüm müsabakaları sağlıklı bir biçimde organize edecek duruma getirebilir miyi z? .
kötümserliğiine rağmen , ben bu i ş in alkalkabileceğimize ve bu sayede Istanbul'un disiplin altına alınıp bir derecede düzene sokulacağına inanıyorum. Istanbul'da

Tüm

tından

düzenlenecek olimpiyat oyunlarının ülke boyu.tunda ulu.sal gurur meselesi . yapılacağını ve
Ankara'nın Istanbul kompleksini has ır altı edip
her türlü desteği vereceğini düşünüyorum .
Handikaplarımızı saymaya kalkarsak umutsuzluğa düşebiliriz. Hiçbir geleneğimizde yer
almayan bir alay spor müsabakasının tesi slerini
yapacağız ve organ;zasyonunu üstleneceği z .
Normal şartlarda zaten felç durumunda olan trafiğe eklenecek binlerce insan ve aracı kenCin bir
köşesinden diğerine sıkıntısız bir şekilde ula ş 
tırmayı
başaracağız.
1996 Atalanta olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerini gölgede
bırakacak görkemde gösteriler düzenleyeceği z.
Kimbilir 2000 yılına kadar sayısı 200'ü bulacak
dünya ülkelerinin temsiloilerinin güvenliğini
sağlayacağız.
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Öncelikle spor tesislerimize bir göz ata lım.
30.000 seyirci kapasitesi üzerinde üç stadyumumuz var. Bunlardan yalnızca Inönü Stadyumu'nda ışıklandırma var. Bu stadyum 35 .000
kişi kapasite ile en büyü ğ ü. Halbuki açılı ş ve
kapanış törenlerinin yapılacağı bir stadyum en
az 60.000 kişi kapasiteli olmalı. Demek ki ya
yeni bir stadyum inşa edilecek, ya da mevcut üç
stadyumdan biri genişletilecek. Her üç stadyum
da şehrin göbeğinde ve genişletilmeleri çok güç.
Bu durumda yeni bir stadyum yapılac ak. Yer
olarak da imar planlarında Halkalı - Küçükçekmece yöresi gösteriliyor. Olimpiyat köyü
de aynı alana oturtulacak. Basketbol , voleybol ,
güreş , judo, boks, e~krim vs. gibi salon spoları
için şu anda Abdi ipekçi Spor Salonu dışında
uygun standartlarda baş ka salon yok. Yeni salonlara gereksinim olduğu kuşkusuz . Yüzme ve
tramplen müsabakaları için de yeterli seyirci kapasiteli ve donanımlı bir havuz yapılması şart.
Atletizm müsabakaları Olimpiyat stadında düzenlenecek. Atıcılık ve okçuluk gibi sporlar için
mevcut tesislerin genişletilmes i gerekecek.
Tenis için yeni kortlar yapıl'acak. Bisiklet yarışmaları için veledrom inşa edilecek. Tüm bu
yapılar her türlü elektronik aygıt ve telekomünikasyon cihazları ile donatı_lacak . Ayrıca bir de yeni bir havaalanı gerekli Istanbul'a.

enva-i

çeşit yeşilliğin

rık tabak

Çünkü bu ay içinde Acopulco'da yapıl acak tanıtım toplantı s ından başlayarak 23 Eylül l 993'e
kadar, bu sekiz kentin yetkilileri kıyasıya bir tanıtım savaşına girecekler ve Uluslararas ı Olimpiyat Komitesi'ndeki bir avuç temsilciyi etkilemeye, ikna etmeye ve kendi taraflarına
çekmeye çalışacaklar . Bu nedenle ben tahminde
bulunmak yerine olimpiyat oyunlarının Istanbul'da düzenleneceğini varsayıp , karşı karşıya kalacağımız sorunlardan bahsedeceğim.

1

mutfağı

kacağız?

dünyanın eıı geniş

ve leziz
mutfak/anndaııdır.

Bach dinleyerek

E

ditör, haklı olarak, İstanbullu ve İstanbul'la ilgili
y az ıl arın
yaolmayan
yımlanmas ına k arş ı ç ıkıy or.

Zaten ayda bir ve 20 sayfa
yayımlayabildiğ imiz
gazetemizde, 10 milyon in s anı barındırmayı deneyen bu şehrin herşeyine
eğilmemiz gerektiğini savunuyor, haklıdır. Ancak , son birkaç aydır y aş_amakta
olduğum ister istemezlik orta mı , bu ay
sizlere başka mutfakları anlatmama
neden olacak, yaşamı ş olduklarımla İ s
tanbul'un bazı eksiklerine dola y lı ol arak
parmak basmı ş oluruz (Bu yazıy ı okurken J. S. Bach'in flüt kon·çertosunu dinlemenizi öneririm).
Dünyanın en önemli üç mutfağ ından bi risi de, Çin mutfağ ı ; Ingilizlerin sömürgec ili ğ i sonucunda da Avrupa ' nın
· pek çok kentine yayılmış , hatta Amerika'da "kap-ye-kaç" (fast food ) sistemi
Isile s avaşan bir mutfak halini

tanbul 'un Ç in mutfağ ını d u y m as ı hayli
es kidir. Wang ailes inin Taksim'deki il k
Çi n l o k anta s ı 1957 y ılınd a açı lmı ş ve
hala da dolup taşan , rezervasyonsuz pek
yer bulunamayan u ğ rakl ard andı r. ithal atın serbest bı rakılm as ı ile, dil edi ğ in i
getirebilmeye baş laya n otell er de bu
mutfağa ilgi gös termi ş l e r ve hemen
hemen hepsi birer Çin l okantas ı açmı ş lardır. (Bu l okanta l a rı baş k a say ıl arda
ay rı ca anl a tacağ ım ). Son dört ay içinde
iki defa Hong Kong'a gidi p topl am 10
gün bu şehirin yeme içme meseles ini izleme o l a n ağ ını buldum. Birkaç lokantas ınd a iki şer, üçer kere yemek yeyip
s ın a m a o l anağ ını elde ettim. Bir başka
medyada Hong Kong'u yazma o l anağ ını
bulursam detay l arını anlatmak isteri m,
ancak bu yaz ı. b ağlamında size ş unu söy- ·
leyebil irim ; lngiltere'de "Memories of
China- Ken Lu" l o kantas ı hariç yedi ğ imi z hiçb_ir Ç in yem eği "Çin" d eğ il ,
Fran s ı z l ar , !sviçreliler ve hatta New
York da Çin yem eği n i kendi ağ
zın a u ydurmu ş,

onun için Istanbul'un uyduru k Ç in lokantalanna
kı zarken daha toleran s lı davran~1ak zorunda
ka l acağ ı m. Bir
tek Wang'lara
SÖZ söyl eyebil eceğ imi
sa nı yo rum ,

çünkü bi r keresinde Kurban
ve İsa Wang aç ık
aç ık " mü ş te rinin
i s tedi ği ls-

tanbul 'lu Çin yem eğ i ya pı yoru z"
de mi ş l e rd i . Bu
d edi ğ im _ 7-8 y ıl

önce ... Ote yandan, Hilton Dragon Lok antas ı ' nm aş9. ı s ı
h akıkı Pekın örd eğ in i yapacağ ını ve bi ze
haber vereceğ ini
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BAROKTABAK

söyledi, bu konuda da konu şmak için
erken.
Efendim as ıl söylemek isted i ğim ş u :
Hong Kong'ta günlerce süren bir zı 
yafetten sonra, yemek kültürü nün hemen
hemen hiç gel i ş m ediği, süt ve sütlülerin
(peynirin bile) yen i lmedi ğ i , salt hayvan
(köpek dah il) kes ip kömür ateş inde pişi ril ip, h aş l an m ış pirince katı k edi len ve
Türklerden öğ reni len turşunu n neredeyse
sabah kah va ltı sın d a bile yeni l eb ildiği
Güney Kore'ye gittim . Seul Hilton'un
Italyan lokan t ası 11 Ponte'de bir akşam
yemeğ i yemek en az ından bozu l d u ğu n a
hükmett i ğ im m etabo l izm am ır. d üzelmesi
için gerek iyordu. Yemek yemenin pek
~ ilinm edi ğ i Moğol kökenl i bu ülkede
ltalyan mu tfağı ne denl i becerilebilirdi?
Seul Hilton'un şef aşçıs ı H. J. Kl in khammer, Alman y Ll larını Avusturalya ve
Uzak D oğ u ' nun çeş i tl i otellerinde aşçıl ık
yaparak geç im1 i ş sakin (bana ka lı rsa çoktan Budist ol mu ş) bi r USTA. TI Ponte'de
yed iğ im parmezan peynirli carpacc io, karides li ve domates soslu spagetti , karı şık
salata ve expresso kahve ile kendi mi neredeyse Ro m a' nın göbeğinde NINO'da
yemek yiyorm u ş gibi hissettim . Yemekleri h azı rl ayan aşç ı yardım c ı s ının
Koreli bir genç o ldu ğ unu öğren i nce iyice
dü ş ünmeye baş l adım . Istanbul'da hala
doğru dürüst bir Ita lyan l o kantas ı yok.
S anı yorum Conrad Oteli'nde bir tane
aç ılmı ş da_ha gidemedim . Bir de Harbi ye'deki Ital yan l okantas ı var. Sahibi
Emrull ah Güm üştaş ı s rarl a gitmemi ve
denememi, son y ıll arda çok şey in değ i ş ti ğ ini
söy ledi . Ancak Peilegino
(maden suyu) ve aradı ğ ım bas it bir ltalyan ş arabını ban a ikram edemeyecekse
tartı şacağ ı z demektir. Bu arada Italyan
l o k antas ınd a yemek yiyebildim. Tahmin
etti ğ im gibi Pelegrino ve İt al yan ş arabı
yoktu ama bu konuyu yine de bir başka
yaz ıy a bırakı yo rum . Anlaş ılan dün yııya
y ayılan Çin l o kantal arı bu i ş i kendi ül -

kelerindeki gibi götüremiyorl ar ama
Londra'da Ceconi 'y i (özellikle Ossabuko
yerseni z), New York'da Mari o's ya da II
Murino'y u Seul'de II Ponte'yi örnek olarak verirsek ltalyan mutfağ ının ltalya dı 
ş ında da lezzetini koru ya bildi ğ ini anlı yo-
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BİZİM ŞEHİR
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Istanbul'a
gitmek
ya
da
•
Istanbul'da olmak üzerine

A

•

Cahit KAYRA

Benim

A

rüyalarım

•

Ağaoğlu
Hanımefendi
tartı ılmaz edebi gücü ile düşlerini yazmış. Anlaş ıl an Freud ekolüne eğ i
limli. Ama bence bu derin rüyaları

dalet

Freud, müröyt çöze mez. Rüya tabiri ilminin

bağırıyor:

- Hadi lstanbul'u satıyo rum , fabrikası iflas
etti, yarı fiyatına. Yolcu! ..
Uzaktan iyi seçemedim ama tanıdık bir yüz ...
Çağlar Keyder'e benzettim. Tabii u y ku -dü ş
mantığı içinde yanına gidip:
- Dur arkadaş, kimin m a lını kime. .. diyeceğim. Ama ben yaklaşt ık ça tanıdık yüz
değişti. B aşka bir tanıdık yüz oldu. Yani Cüneyt Ayral'a dönüştü:
- Kele~lepir ... Gel sana da verelim,
dedi. ~

ştanbul'a gitmek ya da
Istanbul'da olmak
farklılıkları açısından
insanı uzun bir süre

pıri Muhiıtin-i Arabı'dir. Onun kitabını bulmalı ki o zaman bu rüyalar ne demek oluyor
anl aş ılabil sin.
Bize ge lince daha çok Freud kar ı_\larına inanırız. Fritz Perl g ibi sözge li ş i . Ustel ik kanımda bürokratlık var. Hem bürokratız hem

de Mülkiyeli. Üstüne üstlük CHP' li . Yani
bizim işimiz gücümüz vatanı kurtarın ak . Bu
nedenle öyle libidik heyecanlar pe ş inde o lamayız. Biz memleket mese lelerini çözeriz.
Bir de İ ıanbul ile biraz ü ütmü lüğü müz var.
Demem şu ki bizim rü ya larımıL da ona göre ...
Şimdi siz oradan:
- Kıtır atma, Bodrum'da gürültüden uyumak
olanağ ı var mı ki düş göre biles in, dersiniz ...
Dersiniz de hak,ızlık etmiş o lursunu z. Çünki
ben dün gece "Devamı yarına" "Tekmili birden" dört perdelik bir rüya gördüm ki Tanrı
,izi inandırsın bildiğiniz gibi deği l.
Şimdi efendim. hayırlara yora lım, Salacak
mı, Şemsipaşa mı öyle bir kıyı yerde imi ş im
ve denize bakıp:
"Şu bakır zirvelerin ardından bir üvari geliyor kan rengi" diyorum. Hem öyle diyorum
hem de uzaktan Hilmi Yavuz'a:
- Senin Yahya Kemal'in daha on sekiz yıl yaşasaydı ve o arada on sekiz bin tepsi zeytinyağlı patlıcan dolması yese idi böyle bir
şey yazabilir miydi? Ha 1• • diyorum: iç imden
de " Şimdi fena bozuldu ve kızdı" diye düşünüp seviniyorum.
Derken efendim ... denizde bir hareket. Bir
kocaman tanker büyük bir telaş içinde geçiyor ve Saraybumu hizasından Marmara'ya
açılıyor: daha doğrusu kaçıyor. .. Tabii şa
şırmıyorum:. rüya olduğu için tankerin kaçfığını düşünmekte bir yanlış lık yok. Ama
neden kaçıyor? Derken bir de baktım başka
bir hareket var. Kız Kulesi yerinden koptu.
Hücum botu gibi. daha doğrusu kısrak kovalayan aygır gibi tankerin peşine düştü.
Kendi kendime "Yahu bunların ik isi de dişi
değil mi?" diye düşünürken, seninkiler Marmara ufuklarına dal ıp gözden yi ttile r.
İçime bir hüzün çöktü ki anlatamam. Bakıyorsun: Kız Kule i yok. Karşı kıyılar kabak
gibi. Yani oraların da tadı kaçtı. Ama" eyse,
ne yapalım. O yoksa Topkapı Sarayı var.
Dolmabahçe Sarayı var. Onlar ağı rba şlıdı r .
Böyle densizlik yapmazlar diye teselli mi bulayım derken teselli ye rine kendimi Yedikule'de bulmuşum.
Aman yahu... Adamın biri surları ambalaj
kartonu gibi katlaya katlaya alıp götürü yor.
Kimse de bir şey demiyor. Adam da gide
gide Topkapı ' ya kadar geldi. Ben yöredekilere :
- Şunu durduralım. Belediyeye haber verelim,
diyorum.
Başbakan görüntülü bir zat:
- Olmaz. Serbest piyasa ekonomisi ... Yapİşlet fonnülünü uyguluyor, diyor.
Biz konuşurken adam o formülü uygulayıp
surların tümünü paketledi. Az da değil. Bir de
kocaman TIR kamyonu ge tirmi ş, yükl edi
gitti.
Kız Kulesi gitti, surlar gidiyor; bunun sonu
ne olacak, diye kara kara düşünürken bir de
baktım bir kalabalık... bir kalabalık Mahşerallah... Meğerse Eminönü'nde imi ş iz . O
hengame içinde birisi de önüne i ş porta açmış,

Necmi SONMEZ

düşündüren

kavramlardandır.
şehre gelirken ne
düşlüyorsunuz,

Bu

geldikten sonra neleri

Bir Alamancı
gözüyle
Gültekin EMRE

A

nkara'dan
Kemal 'i

geli yoruz:

Yahya
Hani ,
" Ankara ' nın nesin_i seversiniz?"
hikayesi var ya! i şte, onu. "Isdüşünüyoruz .

ıanbul'a dönüşü" deyişini konuşuyoruz

arabada.
Yol , ama ne yol, uzun ve kalabalık . Her
an bir kaza olabi lir ve bunun sorumlusu
da biz olabil iriz yaba n c ı plakal ı araba
kullanan birisi olarak! Her yer koma
çünkü . Şaşınnayın s akın, sağa/so la
dönüş işaretl erine ald ınnay ın , sü rekli
komaya bas ın ; arabayı komayla sürün ,
kazasız belas ı z yol a lırsınız in şallah!
istanbul'a yakla ş ı yo ruz. Bolu'yu moluyu
geç mi şiz; otobanlardan kayıp ge lmi ş i z
yağ gibi, görünümler olağanüstü güzel ;
lzmit'ten sonras ı cehennem: Her yer ev,
her yer in şaat , her yer işyeri ...
Bura ı mı I s ıanbul ?
... tirikçisi/ gaz/ bakılır/ tamir/ oğul
l arı( restorant/ kebabçı s ı / acentası/ sitesi/ yaz ıcıoğ ulları/ sa kallıoğulları/ süzerle r/
boyaları /
ya pılır/
fırını/
ucuzluk/
sa tış larımı z/
pastanesi/
gider/ dairesi/ okulu/ (" orta ikiden ayrı lan çocuklar" ın yaşa dıkları yerler)
güloğu lları/ tamircisi/ garantili/ her
boyda/ ça rş ı s ı/ kitaçı s ı / eczanesi/ matbaası/ bankası/ bankası/ bankası/ bankası/ bankası/ bankas ı/ bankası/ bankası/ kahvesi/ mağazas ı / marketi/

marketi/ marketi/ bayramoğulları/
nakliyesi/.
Buras ı mı Istanbul ?
Gözümüzün önünden geçiyor tabelalar,
gözümüze battı batacak; ilanlar, ilan tahtaları , in şaat demirleri, korunaksız çukurlar, in şaat a l anları; yol i ş aretleri Kadıköy'ü mü , Boğaz Köprüsü'nü mü
gösteriyor? Polis görsek de sorsak, yok;
her yer polis, ama biz bulamıyoruz .
Istanbu l, Orhan Yeli seni dinlemedi mi
gözleri kapalı ? Dinledi . İlhan Berk seni
kitabına a lm ad ı mı ? Aldı. Yahya__ Kemal,
seni "Aziz" yapm adı mı ? Y a ptı. Ozdemir
Asaf, "Ne günlermiş, ne günlermiş/
Yıldızlar, mehtab, çamlar altında./
Yıldızlar ,/ mehtab, çamlar altında/ Ne
günlermiş ne günlermiş./ Geçip gitmiş!" diye yazmadı mı Boğaz Gezintisi
s ıras ında sana baka baka? Yazdı. Abdülhak Şi nas i Hisar, Boğaziçi Mehtapları'nın büyüsünü gözler önüne sermedi miydi? Sennişti . Ahmet Hamdi
Tanpınar, Beş Şehir'deki Ist_anbul'da
ş unl arı yazmam ı ş mıydı? "As ıl Istanbul ,
yani surlardan beride olan minare ve <::amilerin şehri, Beyoğlu, Boğaziçi, Usküdar, Erenköy tarafları , Çekmeceler.
Bentler, Adalar, bir şehrin içinde adeta
başka başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayn ayrı duygular
u yandıran hayalimi ze başka türlü ya-

şama şek ill eri

ilham eden peyzajlardır."
Peki nerede bu "peyzajlar bileniniz var
ı:nı ? Turgut Uyar, Dünyanın En Güzel
lstanbul'unu dizelerinde yat ınn ad_ı_ mı?
Yatırdı. Cemal Süreya, onu önce Op/öp
Sonra Doğurtmadı mı? Doğurttu. Metin
E l oğ lu , "Usküdar'da Bir Börekçi Dükkanında" yediği böreklerden başkasına
da ikram etmedi mi ? Etti. Salah Birsel,
Metin Eloğlu'nun "Üsküdarlama"sını
"Soğukkuyu"dan bindiği tramvayda okumadı mı ? Okudu. Edip Cansever'in Eros
Oteli, Umutsuzlar Parkı'nd a değil
miydi? Evet. Oktay Rı fat , Koca .Bir Yaz
geç irdikten sonra, Bir Cigara içimi de
olsa, koşm adı mı İstanbul'a ? Koştu.
N azı m Hikmet, "Haydarpaşa Garı'nda/
1941 baharında/ saat on _beş"te çık
madı mı "Memleketimden insan Manzaraları" nı görmeye? Çıktı ..
Sözü uzatmaya gerek_ yok. Istanbul yok
artık. Nerede o esk i Istanbul? Ne eskisi
var ortada, ne de yen isi? Yine de ortada
bir İstanbul var, haritalarda durup duruyor.
Binlerce " Alamancı " dan biri olarak geçiyorum İstanbul'un ve milyonlarca rekl amın, in şaatın, in s anın , arabanın, sesin

paylaşıyorsunuz? Geldiğiniz yer
ile olmak i stediğ iniz yer arasında
ne kadar büyük bir farklılık var.
Tüm bu karmaşık duygulara
yelken açarken Boğaz'da gezinen
hastalık, yoksulluk, hüzün dolu
bir tekne gibi şehre vuruyorsunuz
keııdinizi. Büyük caddelere,
bulvarlara çı~ıyorsunuz,
yalnızlığınız Istanbul kadar etki
yapmıyor- kentin belirli
dokularını yakalamak- hiç
olmayacak bir detayla küçük
heyecanlar yaşan1ak için
y~ptığınız_ tüm uğraşırnlar.
(Omeğin istiklal Caddesi'nde
Hollanda Konsolosluğu'na paralel
büyük, hala tıkır tıkır işleyen saat,
işte Büyükada'da iskeleye yakın
restaurantların arasında kağıt

d am laların Boğaz
dalgalarında bıraktığı

sessizlikle birlikte
başınızı ufak bir
hareketle

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

heyeca nı

izlediğiniz

tüm
etkinliklerin
tadına varmak isti arsanız ...

Hürriyet Gösteri'yi de okumalısınız
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çevirdiğinizde karşınıza eşsiz

bir

akşam kı.zılı çıkıyor; siyah ın artık

uçmaya yüz tutmuş turuncuyla
birlikte hafif olarak gece ·mavisine
dönüşmüş hali, minarelerin,
şehrin onca yok ulluğuna,
problemini , h astal ı ğ ını örten
küçük ışıkları. İşte bu anlarda
geldiğiniz İstanbul , olmak

gitmek istemeyen, kimi
fotoğraflara s ı ğ ınarak , orada, o
zaman_larda olmayı düşleyen bir
birey, Istanbul 'a varmak için illaki
seyahat etmek zorunda değ ildir
istediğiniz İstanbul'<\ yaklaşıyor
artık. Fotoğraflar bizi artık bir
gibi.
Uzaklarda tahtında oturan
daha esmeyecek rüzgarlara
götürüyor; Selahattin Giz'in eşsiz bir kraliçe gibi Hagia Sophia'ya
bakıyorsunuz ve ayaklarınızın
güzellikteki fotoğraflarının
dibindeki karanlık suya, bir kez
birindeki nergis sat ıcısının soğuk
havada dalga lanan o kesik, o ana, daha, bir kez daha yalnızlığınızı
o dakikaya adanmış i zdüşüm ünü
bastırıyor, İ stanbul bastırıyor.
veriyor size. Artık sadece bir
Vapur bir başka Boğaz iskelesine
dönemin sepyalaşmış siyah/beyaz yaklaşırken , o düş te bitiyor, o an
fotoğraflarına s ığınmaktan ve her
bir rüzgar gibi, bir öpücüğün
yanı saran vandalizmden kaçmak
bıraktığı s ıcaklık gibi hızlıca
için kendimizi s ırça saray lara
eriyor.
~tmaktan başka kurtulu ş var mı ?
Ayak! rını ana karaya
lstanbul'da hi setmek için
değdirdiğinde ne yerliliğin ne
kendinizi o şehirden uzaklaşmak
zorunda, caddeleri dolduran insan yabancılığın vuruyor yüzüne, bir
kalabalıklarına karı ş madan , küçük yolcuyum diye düşünebilir misin?
ev enteriyörl erine, masa-üstü
düzenlemelerine s ı ğınmak
Loşbahçe Sokak
~
zorundas ını z. Kahve yapmadaki
20-30 Ekim 1992 ~
beceriksizlikleriy le birlikte

Okuduğunuz ; seyrettiğiniz,

tsTAtcBUL Ol . 09 . ,ı

veriyor, ne de damga

pulları pırtık bir taş plak
bulmanız . .
Bir şe hrin in sanı takip ettiği
görülmüştür ama artık o şehre

Kültür ve sanat dünyasında
neler olup bittiğini
öğrenmek istiyorsanız ...

(sf--

Milletlerarası Yemek Kongresi'nde s unulan

bildiriler gazetem iz tarafından yayına ha• zırlanıyor.
Eylül ayı içinde 55 delegenin katılımıyla gerçe kl eş tirilen 4. Milletlerarası Yemek Kongres i'nde
s unulan bildiriler gazetemizin kongreye des teği çerçevesi nde kitap haline getiri liyor. Kongre daimi sekreteri Tuğru l Şavkay ' ın koordinatörlüğünde gazetemizin editörü Kerim Fersan'ın editörlüğü ile
yay ına hazırlanan kitap "Bin Tane Yayınları" çerçevesinde yayım l anacak.
Gazetemizin anılan kongreye katkılarından dolayı
kongrenin düzenleyici s i Konya Kültür ve Turizm
Vakfı B aş kanı Feyzi Halıcı gazetemizin sahibi Cüneyt Ayral'a bir de teşekkür belgesi gönderdi.
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bildirileri yayımlanıyor
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Gurbet, Merhaba!

mendil, permatik satarak
camileri, kili seleri ya da eşsiz
dü ş ünüldüğünde normal bir
güzellikteki Boğaz'ı değil,
sosyal hayattan bile soyutlanm~
yaşamaya çalışan o yaş lı Bizanslı
kendinize ait olan, yılların içinde
mecburiyetiniz ortaya çıkıyor. Işte
kadın.) Bir şehri gezerken zevk
size bir nefes alma payı
alabi lmek pek zor bir uğraş
bu soğ ukluk belki üretim
sürecinin gereklili ğ i olan bir
olmasa gerek. Ama burada, olmak verebilecek detayları bulmak
amacınız. Bu detaylar hı zlı ama
i s tediğiniz yerde kendinizi
yalnızlığı sağlayabilir diye
çok hızlı bir şeki lde aza lı yor, artık düşünüyorsunuz.
duyum sayabilmek için büyük bir
ne Akanthus'ları s ilinmi ş bir sütun Entellektüellerinin sadece ve
çaba harcıyorsunuz.
başlı ğ ına rastlamak size o
sadece kolay yoldan para
Şehrin Müslüman kesimlerinde,
kazanm ayı düşündüğü
Sultanahmet, Fatih, Kariye,
·~ ~ ; bir yerde, insan
Edimekapı semtlerinde amaçsız
caddeleri kesen yan-paralel-dikey
',. ilişkilerinin argo
·sokaklar var. Bu sokakların içinde
--...-·ıııı.::ı'..~ sınırını aşamadığ ı bir
os-,·-·coğrafyada ne, güzel
köhne evlerin arasından fırlayan
bir sergiye gitmek, ne
apartmanlara karşın mescitler var:
... iyi bir tiyatroyu
Kumrulu Mescit, Sümbül Efendi
seyretmek mümkün
Mescidi gibi. Evet belki buralarda
olacaktır.
bir üç katlı sefertas ı ev (eski üç
Kaldırımlarının boyu,
katlı yari kagir Rum evleri)
~--..; kesilen ağaçlarının
bulmanız , taşlığına girip loş ı ş ı ğı ,
acıs ı , sakız satarak
soğuk mermer basamaklar
~......,..,~ dilenen insanlarıyla
•~
üzerinde algılamanız mümkün
düşünmeliyiz şehirleri
değil. Bu ev ler, Beşiktaş'ta,
~
~'f" ve kültürlerini.
Ortaköy'de vardı çünkü.
f,
Vapurlar kalıyor bir
İstanbul'da olmak sizin için bu
:::
tek ... Akşam
taşlıkları barındıran evleri
~
bulmak, bu taşlıklarda oturmak, o ~
saatlerinde
Eminönü'nden kalkan
mermer soğukluğunu içinize
~ ).
Boğaz vapurlarının
çekmek. Gelirken bu şehre,
~
arka güvertelerinde
bo ş tahta sıra,
yağmurun ucunu
Güzelliklerin azaldığı
ı s lattığı tutamak
demirleri, düşen
ve her geçen gün
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Demir OZLU

974 Noeli'nde, ilk defa
Stock.holm'a geld i ğimden bu
yana, bu kentin Sergelstorg
ve Hötörget ad larını taşıyan
merkezini sevemedim. Sevmek bir yana, tam bir iticilik
duydum.
Bu iticilik, hatta tiksinme
1979 Aralık ay ınd an sonra
orada sürekli oturmaya baş
lamamdan sonra da aza lmadı. Bugün de, bu kent
merkezi, üzerine aynı duygu lan taşıyorum ne yazık ki.
Stockholm kentinin esas in şa
ed ili şi l900'lü yılların baş-

!arıdır. Tarihte yera lan, eski, büyük devlet adaml arı nd a n Birger Jarl adına aç ılan bulvar, örneğin o dönemde in şa edilmiştir. Ne mutlu ki , bu bulvar boyunca, yine o dönemde yapılmış olan, gerçekten de
mimarlık değeri taşıyan binalar, hemen hemen olduğu

g ibi duruyor. Kentin , bugün en canlı bölümü olan
Alanı da bu bulvar üzerinde.
Öte yandan Stockholm'un güney bölümünde 17.
yy.dan kalma birçok ev de durmaktadır. Bugün Stockholm'da, kartondan dekorlar yapmak s ızın 17. yy.da
geçen bir film çev ril ebilir.
Yine yüzy ılımızın başında yapılmış olan Sahil Yolu
(Strandvagen) görkemli ve süslü yapılarıyla olduğu
g ibi durmakta. Fakat bu sahil yolu, üzerinde çok gezinilmeyen, biraz da soğ uk bir yerdir.
Fakat na s ıl bir dü ş ünce sonucudur, anlaşılamaz, kentin

Sture

esas merkezi olan, yukanda adlarını andığım Se~gel
Alanı ile Ht?törget (Saman Pazan ), il. Dünya Savaşı
sonrasında, Isveç'in, bu yüzyıldaki ikinci zenginleşme
sürecinde bütünüyle yıkılmış, bütün bu büyük kent
merkezine gökdelenler, sözde modern -isimsiz ve ç irkin- yapılar dikilmiştir. Yine Sergel Alanı'yla birleşen
Hamngatan (Liman Caddesi) de anlamsızla ş tırılmı ş tır.
Elbette bu alan çok eleştirilmişti. Fakat ne yazık ki ,
Orwell'in 1984'ü anıştıran yüzüyle yerli yerinde bütün
s oğukluğuyla ve çirkinliğiyle durup duruyor.
Bazı günler gidip bu alandan geçen in sa nl a rı seyrediyorum. Giderek artan göçmenler bir yana, sa rhoş
ve narkomanların da doldurduğu bu alandan geçen
gündelik İsveçliler, kılık kıyafetle,riyle hiç de büyük
şehir insanlarına benzemiyorlar. Dağ sp*'ru yapmaktan
kente yeni inmiş gibi, tenis oynamaya ya da havuza

yüzmeye gider gibi

kıyafetler,

hiç de bir büyük kent

insanları görünüşü yansıtmıyor.

l 950'de Stockholm'un bu ortas ı 'kentsel çöküntü alanı'
yerine Dallas tarz ı bugün binalar
kim seler hoşnut değil. Sonuç öldürücü. Kentin kalbi koparılmış. Kent kentsel niteliğini yitinniş. İnsanların ruhları ezilmiş. Stockholmlular kent insanları olmaktan çıkmışlar.
sayılmış ve yıkılarak
konulmuş. Sonuçtan

/

alanı sayılan yerin yıkılması ve sözde
modernleştirilmesi , kentin esas çöküntüsünü yaratmış.

Kentsel çöküntü

Şimdi kurulriıuş olan bazı örgütler, kentin bu merfotoğraflarını bütün ayrıntılarıyla ortaya
çıkardılar, onları büyüttüler ve eskiye dönük, ama
doğru nedenlerıc; dayanan yeni bir akım başlattılar.

kezinin, eski

HÖTÖRPAZARI

Kentin bir bölümünde yeniden kurulan eski tramvay
s istemi de bu akı ml a birlikte doğdu ve ak ı mı güçlendirdi. Anders Wahl gren adlı sinemac ı , ken tin bu
bölümünün tüm eski filmlerini ortaya çıkardı ve kentin ortasında, çok büyük bir ekranda göster ilen "Staden i mitt hj a rı a" (Kalbimdeki Şehir) adlı bir film
yaptı. Bütün bu fotoğraflardan ve eski dokümanter
filmlerden a nl ad ı ğ ımı za göre, bu kent merk~zi , mükemmel bir kent me rkeziydi , sadece orada yaşayan insa nlarıyl a, küçük esnafının dükkanlarıyla, o dönemin
zenaatlarıyl a d eğ il , tüm yap ıl arıy l a, yo ll arıyla, ka ldırımlarıyla , caddeleri arasında işleyen tramvaylarıyla
tam bir büyük Avrupa kentinin -örneğin savaş öı'ıcesi
Berlin'in- küçültülmüş , güzel, eşs i z bir benzeriydi.
Yukarıdaki

iki film

fotoğrafı

mod ern (!) ve eski, nos-

taljik Stockholm merkezinin görünüş l er in i yansıtıyor.
Herkesin yüreğini ağzına _getiren bir fark bu. E lbe,tte
mücadele devam ediyor. ünümüzdeki ay larda ve yıl
larda bütün ayrıntılarıyla bu yazık oluşu herkes daha
iyi kavrayacak. Görgüsüzce ze nginleşme, boş mimari
ve yaygın bir küçüklük duygusu bir kentin ruhunu
bütün bütüne öldürebiliyor.
bunları bizim "yeni Beyoğlu düzenlemesi" için
yaz ı yorum. Hiç kimseye sorulmayan ve halkın bilgisine sunulmadan gerçekleştirilen bu proje kentin ruhunu ö ldürdü. Beyoğlu için bir modernleşme değil,
bir geriye dönüş, maddi bakımdan bir geçmişi arama

,B ütün

süreci gerekli ydi. "Sosyal-Demokratlar iktidara geldi"
diye e l eştire l ses ler çok c ılı z çıktı. ama on lar da, aynı
ölçüde uzak değiller mi, kentin ruhundan?

esj--
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SAATi
JakDELEON

80 yıl önce ~arap, mastika, bira
iıim "İstanbul Saati" hepten "vakı-i
kerahat'e dönüştü. ama belge belgedir: 80 yıl önce dem nereden kapılır. hangi sokaklar müskirat ve
dl-ar dağıtır. bunları bilmek her I tanbul muhibbinin hakkı. Buyurun öyleyse . Bcyoğlu'nun ara sokaklarına, artık olmayan
binbir kapmm eşiğine:

B

1912 tarihli "Annuaire Oriental" (Doğu
derlemeye göre, Beve mastika satanların ad-

Yıllığı)
ba lıklı
yoğlu'nda arap
ları ,e adres leri:

Georges Tchiktimis: Afet Sk. 10.
Consıanıinos Zouras: Alleon Sk. 4.
Ferdinand Salem: Alım Bakkal Sk. 6
Teryazos: Asmalımescit Sk. 3
Constantinos Papanicolaou: Asmalımescit
Sk. 30
Yeroıheos Pappadopoulos: Aynalıçeşme Sk.
19
Emesi Clementshitsch: Aynalıçeşme Sk.
33/4
Jean Tchaıchakos: Büyük Hendek Sk. 14
Lascoris: Büyük Hendek Sk. 25
Dimitrou: Büyük Hendek Sk. 46
Stilianos Boussamias: Cedidiye Sk. I
Constantinou: Cedidiye Sk. 18
Christo Halvadjis: Doğramacı Sk. 33
Zachariadis: Doğramacı Sk. 40
Barekas: Faik Paşa Sk. 5
Trapazaki: Feridiye Sk. 17
Anthopoulos: Glavani Sk. 5
Consıandakis: Halepli Sk. 5
Sagredo: Hamalbaşı Sk. 42
Donas ve Yayakis: Hamalba ı Sk. 52
Donas ve Yayakis: Kalyoncukolluk Sk . 9
Fotiadis vç Koyas: Kalyoncukolluk Sk. I 1
Nicolas Drossinos: Kalyoncukolluk Sk. 25
Consıanıinos Soroto: Kalyoncukolluk Sk. 33
Georges Yerghetopoulos: Kalyoncukolluk
Sk.36
Loukidou ve Rousso: KaJyoncukolluk Sk. 46
Zaroyanni : Kalyoncukolluk Sokağı 47
Sagrcdo ve Nigri: Kalyoncukolluk Sk. 48
Lazaridcs: Kalyoncukolluk Sk. 57
Haidopoulos: Kalyoncukolluk Sk. 86
Teryazos: Kumbaracı Yokuşu 10
Sıropdas: Kumbaracı Yokuşu 36
Grcgoire
icolaevich: Kumbaracı Yokuşu

72
Costi Foukidis: Kumbaracı Yokuşu 89
Ferdinand Salemas: Kumbaracı Yokuşu 103
Christodoulo: Küçük Hendek Sk. I
Tsiıouris: Küçük Hendek Sk. 5
Chrısıo<loulo: Küçük Hendek Sk. 12
Tsitouris: Küçük Hendek Sk. 23
Georges Broussalis: Küçük Parmakkapı Sk.
19
Sarris: Misk Sk. 6
Constantinos Parelidis: Pangaltı Sk. 95
Anesıi Tchaprasakis: Pangaltı Sk. 227
Georgcs Efsıraıiou: Pervaz Ağa Sk. 57

SOZEN: "BOGAZIÇI
YASASI HAZIR
Röportaj: Cüneyt AYRAL
Fotoğraflar: Ümit GÜNDOGDU / Nikon
azetemizin adı için Sanayii . Bakanlığı nezdindeki marka
tescil başvurumuzun red edilmesini ve red. gerekçesin i,
"saçmalık ve cahillik" olarak niteleyen lstanbul B_üyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.
urettin Sözen: "lstanbul'un gazetesine lstanbullu sahip ç ıkm a lıdır, biz de
bu şehirdeysek biz de sahip çıkarız" dedi . Bir sü red ir gazetem ize
yazılarını aksatarak gönderen Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Hilmi Yavuz'un bu davranışını ş ika yet kabul ed ip
uyaracağını söyledi. Bu konuşma l arın ard ınd an gazetem izi arayan
Hilmi Yavu/: "Şikayet edildiğimi biliyorum, ama yaz ımı göndermiştim. sayın Başkana çok tashih gerektiren bir dizgi sis temi ve
dikkatsizliğin gazetenizde hakim olduğunu arz ettim. Ama herşeye
rağmen yazmaya ve Bizim Şeh ir'i desteklemeye devam edeceğim ,
devam edeceğiz" d~di.
.. ..
35 KENTTE ' _GOÇ A Y ı I HIZLA SURUYOR
urettin Sözen lstanbul'a 35 şehirden süren göçün durmadığını, bugünkü koşullarda da durmasının beklenemeyeceğini açıkladı. Göç
ile gecekondulaşaıı lstanbul'da özellikle arsa ve yerleşim yeri spekülasyonlarının yeni zenginler ürettiğine dikkati çekmemi z üzerine, Belediye Başkanı kent rantlarının doğru dağılımı sağ
lanmadıktan, bu konuda ulu. al politikalar üretilmedikten sonra
bunun önüne geçmenin güç olduğunu söyledi, Sözen: Kent rantının
doğru dağılımı sağlanırsa göç ayıp olmaktan ç ık ar. Biz göç edenleri değil, göçe oeden olan oluşumu düzeltmeyen, düzeltemeyen
devlet yöneticilerini suçlamalıyız, bunların içinde kuşkusuz ben de
varım" dedi. Gelişmiş toplumla(da şehirleşmenin % 75'1erde ce-
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1912 tarihli "Annuaire Oriental" (Doğ u
Yıllığı)
başlıklı
derlemeye göre, Beyoğlu'nda bira satanların adları ve ad-

KOND U CAM iLERi YIKAMIYORUZ
Gecekondulaşman ın getirdiği çarp ık kültürel değerlerin üretilmesi
konusunu aç tı ğ ımı zda Mimar Si n an 'ın şehrind e bunca çirkip caminin gerçek Müslümanları da gitmek ten soğuttu ğ unu anım
satmamı z üzerine Nurettin Sözen; bu cam ilerin imar izinlerinin olmadığını,
ancak ülkenin genel gerçekleri neden iyle de
engellenmeye kalkışıldığında ters spekülasyonlara neden o ldu ğunu
aç ıkladı. Cami lerin çoğunun ibadet dışı yerleşim kaygıları ile in şa
edi ldi ğ ini bilmelerine rağmen engell eyemediklerini de sözlerine
ekleyen Belediye Baş kanı Marmara Denizi'nin temizlenmesi ko. .
.
nusunda umut verici konuştu.

Süreyya Plajı'nın
yok olan duvar
resimleri

2000 YILINDA MARMARA DENiZi TERTEMiZ
1993 y ılınd a bir, 1994 yılında bir tane olmak üzere iki biyolojik
arı tm a tesisinin devreye gireceğini açıklayan Nurettin Sözen 300
milyarlık yatırımla gerçekleşecek olan diğer iki tesisin de ihalelerinin kendi dönemlerinde ge rçekleşeceğini söy ledi . GAP Projesi'nden sonra. Türkiye'nin ikinci büyük ya tırımı olacak olan 18.5
trilyon liralık Istanbul Su ve Kanal Projesi'nin de bu dönemde
Dünya Bankas ı kredi si ile hayatageç iril eceği ni müjdeleyen Prof.
Sözen, bu proje içinde de ayrıca dört tane biyolojik arı tm a tesi si olduğunu

da aç ıkladı. ~ .
~

DEVAM/ ONDOKUZDA

i stan bu 1 ' u
i stan bu 1

• Halk suyu çalışmaları
yaygınlaştırılıY 0~· .
Belediyenin sahıbı
olduğu kaynaklardan
alınan su pompalarla
. teyene ucuz fıyata
ıs
· de su
satılıyor. Cam şışe
çalışmaları da
.
yaygınlaşıyor. :~~Je . i
kendi kendisinı ?dedıg
gibi kara da geçıyor.

yapan
bütün

V

resleri:
Tambacopoulos: Asmalımesciı Sk. 19
Charles Bellet: Asmalımescit Sk. 51/1
Seraphimos lvrakis (Yanni Birahanesi Müdürü). Aynalı Çeşme Sk. 23
Jean Sideris (Bomonti- ecıar Birahaneler
Birliği Müdürü): Bayram Sk. 44/3
Dimopoulos: Büyük Hendek Sk. 21
Sirab Sakayan: Çakmak Si<. 19
Leonidas Thomasopoulos: Ferid iye Sk. I 25
Constantinos Cnezevich Glavani Sk. 8
La Parisienne Birahanesi: Hamalbaşı Sk. 7
Pappagheorghio_u: Hamalbaşı Sk. 26
Kyriacopoulos: lki Kuyulu Sk. 3
Psaropoulos: Küçük Parrnakkapı Sk. I I
Sophie Boyard: Asmalımescit Sk. 20
Josehp Hanke (Bomonti Birahanesi'nde muhasebeci): Aynalıçeşme Sk. 27.
Taxiarchis lvrakis (Yanni Birahanesi Sahibi): Sofyalı Sk . 12
Loui, Franchi: Tepebaşı Sk. 10
Auziere Birahanesi ve Lokantası Sahne Sk.

değerlere

k akında tartışmaya
yasa taslagı ço Y.1 .. ulaşımın
• Bogazı~o aziçi trafiğ~ dah_ı tu;aslak. yasalaşırsa
açılıy?r. ~ağlanması ıstenıyor. de gelişebilecek.
bel~dı~er~em güzelleşecek, ~~~mlenmesi için yasa
-şog~~~9ı ümdeki sorunların çozu
ısoo yeni
Ongorun
şart.
.. doğal gaz baglanıyor.. otobüslerin
• 100 o~obuse . 1993'de geliyor, eski doğal gaz,
otobüsun he~~ı tiriliyor. Toplu _ulaşım,
motorları degış
alı malan ıle
V

v

•

saygıyı

•

V

V

tramGZV6s~ui1~T1NiUL'akço~~~::~~pılacak.
bir
E
k gazlara ço Y
• Egzostan 91 a~ddi cezalar geliyor.
düzenleme ıle cı

20
Biraları Deposu: Sahne Sk. 25
Bomonıi Biraları Deposu: Sahne Sk. 31

Nectar

<si-

elliğini ancak Türkiye'de bu oran ın % 55'1erde olduğuna da
i şa ret eden Sözen, çarpık kentleş menin sorumlusunun 1950'1erde
başlayan sanayileşmenin kendi inden önce dev letin örnek l ediği
Sümer sanayilerini önıek almayışının o ldu ğ unu söy ledi.

reyan

SÖZEN'LE#l

SÖZEN'LE#2

a
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Mega Star'ın
••
mega goçu
••

••

nlü pop sanatçısı J\:fichael Jackson'un iptal edilen Ista~bul konseri için Londra'dan Istanbul'a
otuzu aşkın Ti~ sahne ve teknik ekipmanlar taşıdı. Ingiltere'de birkaç fir~adan kiralanan TIR'lar Dolmabahçe'de
Inönü Stadyumu'nun arkasında park
edildiler. Geriye gönderilene kadar da
özel güvenlik elemanlarınca 24 saat korundular. (sf-

U

Yeni Marjinaller
Nişan taşı 'nda

•

I

Swissair Customer Portrait 60 : Vanessa Nunes da Sil va, secretary, and Bruno Soares, PR-manager, Rio de Janeiro, photo by H. P. Schneider.

stanbul'un bilinen
marj inalle ri simitçiler,
seyyar sa tı c ıl ar, çiçekç i
ç ingeneler ve ay akk a bı
boyac ıl arı yavaş ya vaş
köşe l e rini "eotellere"

3. Uluslararası Içgiyim
Haftasının

getirdikleri

denilen olay, firürünlerini tanıtmak
amac ı ile yaptıkları gösteridir. Bu gösteriler düzenlenen çeş itli organizasyonla sadelikten il g inç liğe, monoıon l ukıan
dikkat çekici şovl ara doğru bir grafik
çizerler. Geç ti ğ imi z ekim ayı içinde
lbrahim Ayral Holding firmas ı adına ,
Cüneyt Ayral ile birlikte düzenlediğimi z defile-show ellerine davetiyelerin geç ul aşmas ı nedeniyle
geç haberdar olup i ştirak edemeyenler ve maalesef yorucu çalı şmal arımı zdan ötürü davetiye göndermeye fırsat bul amadı ğ ımız için
gelemeyenler adın a gerçekten üzgünüz.
Neden ulu s lararas ı ? Bu noktaya açık
l_ık getirerek baş l aya lım yazımıza :
Oncelikle gerçekten dünya s ı
ralamas ında en üst dereceleri koruyan m arkal arın ürünlerini sergilemesinden ötürü
ulu s lararası.
Çeş itli ülke lerin en güzel ve en
uyumlu mankenlerinin bu gösteride
yer a lm a larından ötürü ulu s lararas ı.
Organize edilen düzen ve s unu ş aç ı 

D

efile

maların

s ından getirdi ğ i il g inç likıen dol ay ı
ulus l ararası...
Yıll arın
ge tirdi ğ i
tecrübeye dayanarak, defile s ı ras ında sunulan kı
yafetlerin çokluğ u ve çeş iılili ğ inden ,
izleyicinin gözünde genel imaj bı
raktı ğ ı doğ ru s undan hareket ederek ,
bi zler
herşeyde n
ev vel,
mi-

safirlerimize ilginç olabilecek ve onl arı s ıkılm adan bir saati aşkın , nefes lerin i kesebilecek, dikkatlerini
dağ ıtmad an
hep u zerımı ze çekebilecek bir s unu ş tarz ının aray ı ş ı
ile baş l adık i şe . Bunun iç in defil ey i,
defile olmaktan ç ı karıp bir show şek 
line dönü ştü rmek vardı ak lımı za
yaı an.
Defilelerde m onotonluğun ,
mankenlerin baştan sona dek asker
y ürü y ü ş ü
içinde podyumu katetmelerinden kay nakl andı ğ ını hep
izledik durduk. Değ i ş ikli ği podyum
düzeninden, sahne düzenine değ i ştirdik. Bize göre bu konuda a lın 
mı ş çok cesur bir karar, a lı ş ıl age lmi ş
bir düzenin dı ş ın a ç ıkm ak , beğe ni kazanmak idi. Sahne düzeninde, sahneyi boş bırakm ayı p , olaya sürekli
bir hareketi.Pik getirmek de gerekiyordu . Ulkemi zde adının (yakında) çokça duy ul acağ ı Süleyman
Kara adlı ressama fikrimizi anl atıp ,
defile s ı ras ınd a spontane resimler çize bildi ğ i takdirde hem kendine hem
de showa k atkıd a b ulunacağ ını izah
etmeye çalı ştık . Harika bir ilgi ile,
sanata
verdi ğimi z
çeş itli
desteklerden, bize olan ş ükranl arını iletip bu gösterimde yer a l abileceği ni
bildirdi. Tasa rl adı ğ ımı z sahne görüntüsüne hu ş u ve hareket getirmek
için de bu y ıl ilk kez pop klasik
türde, ünlü · tenorl arı n şark ı l arını ve
Güney Amerika' nın sihirli flüt seslerinin kull anıld ığ ı pop fo lk tarzı
müzik uygulamaxa karar verdik .
3. U lu s l araras ı İçgi y im Haftas ı'nın
getirdiklerine gelince. Haftayı takip
· eden ve di ğer firm a l arın defil elerinde
ilk defa u yguladı ğ ımı z müzik türünün benimsenip aynı çizgide uygul adıkl arını gördük. Yine ha ftamı zı
takip eden yurt dı ş ındaki bir de fil ede
podyumun bir ken arında ressamın
show y aptı ğ ın a şahit olduk. Adaml arın i ş i gücü yok da bizi mi takip
edecekler? Demeyin . Bi zim aşağ ılık
kompleksimiz yok, bu soruyu herhalde deyip geç i ştiriyoru z.
Ancak defil e sonu , mi safirl erden bi rinin "Ben bunu yurt dı ş ınd a izleseydim , i ş te kardeş im Avrupa derkul aklarımda
dim"
sözü
hala
ç_ınlıyor. Gurur duyuyoruz.
.
Ulkemizin en ün lü gazetelerinin bı 
rinde bi zlerden defile u sta l arı Unvanını yakı ş tırm as ın a da teşekkü r
ederiz. Ancak, bizler y ükl endi ğ imi z
her i ş imi zi seviyoruz; onu yüceltmek
için de ol ağa nüstü mücadeley i sürekli vermeye h azırı z.

kaptırıyor l ar. Ortaköy'de
yarat ılm aya baş lan an sokak
satı cılığı giderek lstanbul'un di ğer
vars ı l bölgelerine de sıç ramaya
başladı. Teşvilciye ile N i şa ntaş ı
arasın d a ok unmu ş kitap ve dergi
satanl arın,

kendi ürettikleri

eşya l a rın tezga hını
açanl arı n bü yük çoğ unlu ğ u

hed iyeli k

üniversite

öğrencileri .
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Avni Arbaş'ın
sergisi ilgi çekti

••

nlü ressam Avni Arbaş' ın
Beyoğlu Garanti Sanat
Galeri si'nde aç tı ğ ı resim
sergisi 1-22 Ekim 1992
günleri aras ınd a ilgiyle
izlendi.
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ağlayan'dan Kağııhane'ye inip sola sapınca, sağ tarafımızda Kağıthane

Deresi akar. Onun da sağ ında Hasbahçe'nin yüksek ağaçlarla bezenmiş
Koruluğu 'nu görürsünüz. Biraz daha ilerleyince sağda, eski Isıilıkfuıı
Okulunu ve önünde Kağıthane Deresi üstündeki çağl ayanın , oymalı mermer kaskadl arını ve biraz daha geride Sadabad camisini görebilirsiniz.
Bun Ları n d ışınd a başka.ca hiç_bir şey kalmamıştır, eskiyi anımsatacak ...

KAGITH ANE MESiRESi
Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren cirit oy u nların ın , ok atma yave d iğer yarı şmal arın düzenlend i ği bir yer o l muştur Kağ ı th ane . Bu
mesire daha çok ilkbaharda k ull anı lırdı. Hı dre ll ez'den sonra, ıaıil günleri halk
kay ı klarl a , arabalarla ve halta yayan olarak , akın akın gelirlerdi.
Dere kenarındaki ve dere boyunca civara yerleşmi ş koruluklarda, çınarlar a ltın a
ihramlar serilir, rengarenk g i y i nmi ş hanım l ar ve bey ler bu n ların üzerine otururl ard ı. Söğü ş et veya tavuk, dolmalar, börekler, sa l ata lı klar, meyveler yenir,
buz gibi şerbetler içilirdi. Muhallebicinin sal lığı sakız muhallebisi, taze kavrulmuş l eblebi ve leblebi şekeri , macu nc ul arın manilerle satt ı kları tarç ın lı zencefilli macunlar kapı ş kapı ş giderdi. Yüce ç ınarl ara salıncakl ar kurulur, daldan
dala uçarcas ına sall an ılırd ı. Körebe, saklambaç en revaçta oy u n l ardı. Bu arada
tavşan ve güverc inlere ni yeı çektirenler, ayı ve maymun oynatanlar çok ilgi çekerdi . Yemekten sonra, derede kayık l arl a gezintiye ç ı kılı r. Güzel hanıml arla
beyler, yaşmak ard ından bi rbirleri ni süzerlerd i. Bu arada grupları do laşan çingene ça lgıc ıl a rı ve göbek alanl arı da unutmamak gerekir. Kağ ı thane me ircsi
hava l arın ı s ınm as ından sonra revaçtan d ü şerdi . Bunun sebebi de, az rüzgar al m as ı ve korulukl arın rutubetli s ı cağ ı ydı. Ev liya Çelebi Kağ ıthane mes iresi için
şun l arı söylemektedi r. " Kağıthane Deres i ' ııin kenarı ndaki lmrahor Kasrı ah şap
bir binadır. lstanbul Emi ri burada oturur. Bu mesire dünyada benzeri olm ayan
bir te ferrücgfilı (eğ lenme, dinlenme yeri)'dir. Nice azim ç ın arl arı vardır. Osman lı Pad i şah l arının atları burada çay ırl arl ar." Kağ ı thane Deresi'nin iki yanı
kavak ve bilhassa çınar ağaç l af! ile bezenm işt ir. Mesire bi lhassa 18. yü zy ı ld a
m. Ahmed'in zevk sahibi veziri fbrahim Paşa zam an ın da, Lfüe Devri'nde dillere
destan olmuş tu r. O dev irde derenin et rafında, Padi şah ve vezirlere hi zmeı eden
rı şma l arı n ın
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Kağıthan e deresi çağlayaııların daıı bııgüıı e, sadece bıı kaskadlar kalımı

altmı ş kadar kas ır in şa edilmi ş
zepl e11miş ıi.

ve bahçeleri Versailles Bahçeleri gibi dü-

SADABAD
Kağ ıthane'deki k as ırların en önemlisi Sadilbild Kasrı 'ydı. Bu kas ır bölgeye adını
venni ştir. ünündeki dere üzerinde sul arın çağl ay arak aktı ğ ı oy malı mermerlerden kaskadlar ya pılm ış, çevresinde dillere destan !ille bahçeleri düzenl enmi ş ti . Kağıthane'de en zevkli alemler, çağ layan l arın mehtab ında yaşanırdı.
Kaplum bağa l arın üzerine mumlar di kilerek, !ille bahçelerinde
do l aş m aya bırakılırd ı. Bu arada Şa ir Nedim'in ş iirleri okunur ve musiki meş
kedilirdi . Bu alemlere Çeregan denirdi . Ay_ ı ş ı ğ ı alımd a, kaskadlardan dökülen
suyun sesi, musiki n ağmel erine karı ş ırdı. lbrahim Paşa, etrafındaki hanıml ara
a ltınl ar saçarak orıl arı ihya ederdi. O tarihlerde S ad abad' ın Hl.le tarhlarını , hav u z l arını , fı sk iyelerini ve rengarenk kas ırlarım gören bir lran şairi hislerini

" Dağ ateş,

liile ateş, ümmi dünya aıeşest" diyerek ifade etmi ştir. Yandaki ş iirde
Nedim de S ad ilbild' ı bir başka güzel anl atıyor.
.
Ancak bu zevk alemleri , Patrona Halil isyanı ile sona em1i ştir. isyan, sadece
Lale Devri'nin önemli ki ş ilerin i n baş l arını almakla kalmamı ş, Kağ ıthane Kas ırları ve bahçelerini de yerle bir etmi ştir.
Şair

MAHBÜB
Daha önceleri de yeti ş tirilm ekle beraber, özellikle 18. yü zy ılda bütün İ stanbul'u
bir lale m e rakı s armı ştı. Evliya Çelebi Kağ ıthane mesiresindeki lillezarda "Kağ ıth ane Lalesi" denen "Llile-i GGnagGn"dan bahsederek "Lale ııakti buray ı görenin aklı peri şan olur" der.
Çiçek pazarl arında, o güne kadar görülm emi ş laleler sergilenmeye ve satılmaya
baş l am ı ş tı. Bunlar içinde en kıy metlisi MAHBÜB deııen laleydi. Bu !filenin bir
soğanı beşyüz a ltın a kadar ç ıkınca devlet narh koymak zorunda ka lmı ştı .
Llile Devri şairl erinden Nedim 'in mı sralarında bütün kas ırları , bahçeleri, havuzlan , laleleri , ağaç ve çağ layanları ile hala y aşayan Kağ ıth ane, bugün ne
halde, yazımın baş ındaki tarife uyarak bir gidin de, görün lütfen. Bakalun o
zaman "Aman bu nostalji de bıktırdı artık " der misin.iz? ~
DEVAM/ ONDOKUZDA
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"ECE"si lstanbul
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Hüseyin Avni CINOZOGLU

gece bitti
yıldızlar söndü
yosun kokularıy l a iskeleden
Kadıköy vapuru
martılı beyaz mutlu

usanmaz mı bu şe h i r heµ beyaz
seren direğine yans ı d ı gölgeleri
ayrıldı

m anı dan

çarkı feJ eklerl e yıldızl ara savrulurken Dünya
dağ l arın ardı bulut
bulutlar ağ l as ın
ne tanyerinin s ultanlı ğ ının hükmü geçer
akş amlarıma
ne ak şaml arının s ultanlığ ının hükmü

kolum dövmesiz
gözüm deniz görmemiş çocuk
gök gözlü yani
ben hiç rom içmedim .

tanyerine

sevdiğim

vapurlar
tayfalar

orda son öptüğ üm kamel yalı
k u şatm a günlerinin anı s ı

yağmurlu

rıhtımlar

ya lnı z lı ğ ımı dü ş l e re ad adım
kal bimde efsane bir şehrin ac ı s ı

düş

mü
serap mı
ilk kadını anımsadım
sokaklar
ellerim ceplerimde
cigaram dudaklarımda
kasketi eğik bir şairim
efkara kanmayan kalbim
Istanbul'u tutuşturabilir
bir sevinç sağnağına tutulabilir
il
şehirli bir lalenin beyaz çığlığı
yağmura küsüyor çingeneler

rıhtımlard a

karanfil kok ulu kad ınl ar

bir sigara bulutuyla dağılırken sözcükler
dilimde tuzlu suyun tadı
kutup yıld ı zına baktım
söyle hangi denizdeyim
Vll
akşamlarında bir mareşa l gib i guru rluyd um
yalnızdım ulu şehirlerdi sığınağ ı m
sedef aylası serpilirdi gözlerime
ufkumu süslerdi bir hayal penceresi

serapçasına dağılıyor

yağmuru işaret ediyor Beyazıt Kulesi
güvercin alanları boşalıyor
eski! kimliğine bürünüyor sokaklar

sokaklarda:

her seher muştuyla gelirdi ulağını
bir kızın göğsünde açardı karanfil
değerdi gökderyaya
beliklerinin pul pul te li
akşam kırmızı bir seraptı
sultan olur coşardım
nice güzeller tanıdım
ıtır kokulu Erenköy'de

Cenevizli tayfalar
Konsıanıiniye dilberleri
Istanbul leventleri
yalnızlıklarda kanatır yüreğimizi
işte kendi tarihimizi yazıyoruz
küçük kaygılarla küçük mutluluklarla

seyir defterimize
hala kurumuyor
İstanbul desenli bir bayram kartının
mürekkebi
çocuk ellerimizde
hayal içre bilmesede
o mahiler gibi deryada
maviye tutkun gölgeleriz hala
III
anımsarım

bir deniz feneri tüm evreni ışıtırdı
Şirin'di güzel kadınların adları
artık kalbimde bir karanfil

bir yalnız adam

vardı

Kızkulesi'nden

prensesi kaçırdı
bir kara sevdalı bir yalvaç mıydı
deryaları aştı solgun bir gemici feneriyle
kınalı değildi elleri
Erenköy kızlarının
yiğit bir sağdıçtım asırlar önce
erinçliydim şölen zamanları

alev örgülü saçlarınız vardı
bense bir şarkılı kahveyi seçtim
sultan sanırdım kendimi
bindokuzyüzyetmişyedide Erenköy'de
geceye nakışladım gözlerinizi

en güzel armağandı r Dünya
Dünya içinde en güzel arm ağandır İstanbul
en güzel armağand ır Istanbul içinde Erenköy
bulutlar uçurtmalar manılar vapurl ar
hüzün u stas ıdır şa irl eri
örneğ in sabah vapurunda bir bardak demli
çay
Erenköy de belki belki de B eş iktaş' ta ilk
sevg ili
aç ı yorum penceremi enginlerde deryalar yok
aç ı yo rum penceremi vapu rlar yok
aç ı yorn m penceremi güzeller yok
sanki Istanbul as ırl arca ırak l ard a
tanırım çiçek satan şa irl e rini
karanfil vard ı r yakal arı nd a
beni m en çok özl edi ğ im
öğrenc i saba hl arı
y i ğ it sev d a lı
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kubbeye özengi arıyor koca Sinan
nargilesi fok urduyor
doğu batı kuzey güney
kervanlar mermer taş ıyor

HALiL EDHEM

No s Mos qu ees
de Stamboul

düşleyemez

İstanbul'a sevdalanan kişi

vurguna uğrasa da Kızkulesi'nde
bir kara sevda olsa da hikayesi

IV
güneş
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V

al kanatlı atlarda beyleri
yurdumun (Ece)si İstanbul
ceren göz! üdür güzelleri
bir zamanlar bu şehir kadar ıssız
okyanuslar gibi yalnız
kaftanı çiçekli bir adam yaşarmış
Ney ağlar Neyzen deli Istanbul tek Ece
sultanlığında gözüm var
deryalarcasına yüce
VI
bir sigara bulutu dağıldı
rıhtımın sabah kokusu sonra

sevda çağlayanları akardı
mesel n'ıiydi düş müydü
usum deryalarcasına taştı
usun öteki

yakasında

yalnız düş

kurabi li yorum ş i mdi
bir bilgeydim bir kara sevda lı
yağmurlarımı size verdim
yıkımlardan sonra
yabancı sandım bulu t larını sokak l a rı nı
vapurlarını
tad bu l amad ı m denizlerinden başka

mülteci gibi nice

denizlerde

güzel değ ildir İ s tanbul kadar
Hasan S abbahın y alan c ı cenneti
uyudum kirpiklerime bir yıldız dü ş tü
gökçe bir Sultan oldum
yar elinden zehir içtim
Istanbul da

ben bu garip şehirde tek deniz feneri
yol gösteririm hala
divane gemicilere
bir zaman tayfa larına imrendim
forsalarına bile
bu denizs iz martı s ı z ak şamlar
ş im şekler birleş tirir yedi tepeni
doruklarda aradım seni güzel kıl an ateş i
k asabalı ahi bir ç ırak
usta ol acağım bir arife gününde
ş i iri ve seni yeniden s ınay acağ ım
taş ında

ve seni yeniden

fe thedeceğ im

et une carte

U

beğeniyle

izlendi

sta fotoğraf sanatçısı Ara Güler' in İstanbul fotoğraflarından ol uşan
sergisi The Marmara Oteli'nde ilgiyle izlendi. Öte yandan sanatçının Mimar S i nan'ın eserleri.n den o l uşan fotoğraf albümü de
yayımlandı. Az sayıda bası l an Ingilizce ve Fransızca kopya l arı
olan bu kitap, altıyüzbinı liraya satılıyor.(sj--ı
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Çin seddinden yüceydi
suyu
gönlümü

bense mazlum
ama onurlu
adın ı tarihe yazan bir şehirde
ad ını tarihe yazan bir şe h zad e olurdum
X
Cüneyt'in cübbesini aydınl atan kandilim
Ayça burc unda mevlev iler döner
y ık t ım _ardım da h atıras ı olan şe hirl e ri
ya lnı z Istanbul y ıkılm adı
sevd anın

i11ıh1'HiUıı

tarihiyle

gölgesi dü ş m es in yüzüme
benimdi Istanbul 'da tek ı ş ıklı asa
şairle r l o n cas ınd a pirim Ilh an Süreya
du va rc ı u s ta l arı

!ita~lfU
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Patronun neşes i nin yerinde olması Editörü küplere bindiriyor olmalı ki geçtiğimiz ay yazısını
tümüyle velinimetimize ayırmış ama gazetedeki
dedikodu lara bakılırsa Mustafa'ya çizdirdiği
kırık tencere ile kıskançlık krizlerinin ötesinde
başka bir anlamı da kimse verememiş . Patromın
yakın_, çevresinin yaydığına göre de ALIR GOTURUR ISTANBUL programı ile çok daha yaygın bir kitleyle ilişkiye geçen patron sorumluluk
sınırlarını arttırmış Editörün ve o da tab'an tembel ve huysuz olduğu için çareyi sağa sola sıç
ramakta bulmuş.
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g üneş ki senin yurdunda
deryada doğar deryada batard ı
beyaz gecelerde şarkı söylerdi
deni z kı zı Eftalya
eski bir gram afona yağmur yağardı
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harika bir çoc u ğu n gözlerinde
Emirgan bir bardak demli çaydır
böyle anım s anır Lale devri
ama dayanamam sefaletine
kenar mahalle çocuklarının

DE MEDITERRANEE
VE\'ISE
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dü ş leri h an çe rl enmi ş çocukların

oysa her çocuk çember çevirme lidir

150

ıllı.ııtralionı

saç l arı _buğday lara gö kkiı şağ ına değm e lidir

f!L 8
Pı.ll

bazen uysal bazen şehla bazen hırç ın
beyaz gemi ler dağ ıtır saç larını
ak şam olmaz sanki Istanbul'da
ve özetler kendini tek ECE
- İ stanbul bir ş iirdir
Istanbul hem gündüz
hem de beyaz bir gecedir
Onu gözetmek iç in
geç it vermeyen dağl ar o l malı
bir de Ferhat adlı yari olm alı

it
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as ırl arla sarm aş dol aş olan
bir i ş l eme li binda llı giyen

bir gelincesine sevdim
İstanbul adlı her şarkı benimdir
lstanbul şehri Bağdat'tan güzeldir

O,

·'""'",,mı,.,. ,.

1603.

ben seni

baş l ayan
karanlı ğ ın

ın,

da hasretim sana
bil iyorum Turnalar Erken Gelir İstanbul' a

ac ı la rımı yatı ş tırdım
yas lı anıl ard an sonra
erpt im sü rg ünlü ğ ümde
derya l arından aldı ğ ım bir av uç
art ı k bu fas lı baharda av utuyor
ya l nız hüzün yunsama

SEVDALI YALVAÇ

ıexte

acemi bir kem anc ı ydım Safranbolu'lu
du v arları nakı ş lıydı sokaklarının
bade içtim coş tum

ç i gand ı
deryalarını d a l ga l andıran
yaldızlı saray arabaları
çocuk hünkarı taş ırdı
çocuk hünkarın sevinci
bulutlara eri ş irdi
korkuları

senden önceki

le

saç larına beyaz gül yakı ş an İstanbul

ikinci şafak an ını beklerim
Sultan Avni gibi seyreyledim
kubbe leri deryalarda y ıkan an
ve akşa ml a
celalileri unutan şehri
şiir in bayrağını diktim burç l arı n a
deni zlerinde bir ejder gibi

eski! kitaplar aradım

daııs

n as ıl

güzellerinin ş arkıl arı
yeryüzü nün en güzel karanfili
Istan bu l'a yakış ırdı

.
::;

Avec 13/ Jigures

kadın

kalbime

akşam g ün eş i yle
baş l ard ı Istanbul

~

Ara Güler'in sergisi
Traductioo de
[ . MAMBOORY

korkuyorum mah şerin atlılarından
gecede deryalar çoğalır
sen Istanbul adalarının en güzelinde
hançeri Bizans lı kadın
buselerinin tadı dudaklarımda

sonra sen
hayal ayn al arında beni bozguna u ğ ratan
firari akşaml a rımda
sabahl arı m a çiççk ak şamlarıma tile olan

sen ki bir katip
bir ka lem efendisi olmak isterdin
caml a rın a kız ıl bir hale gibi yan s ıyan

{

göğs ünde menevi ş li harçer yaras ı
şeh zadeleriyle mazlum
Cem Sultan'ın serçe yüreği
ve ahş ap ev !eri konakları
Seba Me likesi Belkıs bile
kı skanırdı seni

ben denizlerine divane

s u s tuğumd a
deryalar taşard :
ko nu şsam
bir karanfil sap l an ırdı
tangolar çalardı

ne güzeldir
günaydın demek: "Ozan Puşkin"
adlı bir gemiye
katibim şarkısını Üsküdar'da
dinlemek
adı İstanbul olan bir kadını
sevmek

ses im gökçe
terketmek güzeldir kadınları
deniz kızlarını sevince

aş kım ağ ıtlarını şarkılarım

içimdek i den izi süslerdi
Istanbul pembe bulutlu bir akşamdı
Dalyan kahves inde

kadınlar anımsanırdı

kaç bin sözcük söyledi gözlerim
Urumeli'rırlen iki şiirle dondüm

ben deni z ülkesinde gözleri kamaşan dağ lı
deryalar deryalar dağ lar aştım
yun bildim göçtüğ üm beldeleri
ben ki göçtüm ama bitmedi serapı hasreti
Erenköy'ün
VIII
dönerim belki sürgünden ağ layarak bir kral
gibi
nergis kokulu bahçelerinden geçerim
bilseyd im ay rılı ğ ı bütün y ıldı z l arı toplardım
ellerimde
bi n kez sarı lıp öperdim sev di ğ im kadını
iske leden ay rı lan her vapura binerdim
birinci mev kide c i garamın hareli dumanı
anım satır ya lnı z dü ş l erimd e yaşayan bir
dağ l ar

atl arı m ın yeleleri büyürdü
evc il ayd ınlıkl ard a

yağmur yağar saçları yıldızlarda

eflatun çiçek burç imge korusu
yalnız gökyüzü değil evren
bilmecesi
şehrin surlar ötesinden başlayan
güzelliği
.
Konstanıiniye midir Istanbul
mudur

kaleleri
denizde uçan hazerfen misin
ya da ilk harikas ı Dünya'nın

jçim bulut bulut gözlerim deniz
Istanbul şehri yalnı z hayalimizdedir
sanki son şarkıcıs ı bir kabarenin

IX

önce denize sonra gözlerine
alıştım
·
deniz seni aydınlatırdı gözlerin
denizi
gece ehramlarını açardı şehrin
üstüne

camlara göçedecek
altın damlalarla
burcu burcu
denizin kadın vakti

iôZlu raflarından

berkleştiremedi

kadın

kadın ı

sevdalar en çok

cennet

SaljtıfAlllattin 'in

kaftanım yıldı z nakışlı

damlalar-oto camlarında

başka
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nEt;NIES

Patron INTER STAR kanalında Orhan Boran ile
yaptığı sohbette "mutlu ve istediklerini yapabilmiş" birisi olduğunu açıklayınca zaten artık
söylenecek pek söz kalmadı. Geçtiğimiz ay ulusal· ve uluslararası medyanın neredeyse starıydı
kendileri. Berlin'de yayınlanan bir günlük gazetede Istanbul'dan söz edilirken neredeyse yazının yarısında bizimki anlatılmış. Ardından içgiy im haftası nedeniyle sahnelerde ve iki de bir
de televizyonda boy gösterdi. TRT'de başlayan
programı ne denli çok eleştiri aldıysa da genel
olarak beğenildi. Geçen gün odasında yazı iş
lerimizin sorumlu müdürü ile hasbıaline kulak
verdim, anlaşılan didişmek için yeni arenalar
bulmuş kendisine: Televizyon programı nedeniyle birlikte çalıştığı insc1nlardan söz ederken
"bu ülkenin insanı SANSUR kavramı ile doğuyor anlaşılan ve ÖZGÜRLÜK kavramından bi
haber" deyip beyninden fışkıran alevlerin birinin
söndürmesini
istiyordu. TRT'nin bir yönetmen inden ge len danışmanlık ve sunuculuk
tekli fi ni "yaparsam bu işi üniversitesinde yaparım" gibi bir iyi niyet.le kabul eden patron Kurumun, onun çalıştığı günlerden bu güne hayli
gerilediğini söylüyor. Bürokrasinin inanılmaz biç imde yara tı cılığı törpülediğinden söz eden patron, program yönetmeninin "aaa o adam başka ,
sen o nun la bir misin?" gib ilerinden çıkışlarına
çok kızmış ama kitlelerle birlikte olab ilmek
adına "yaa sab ı r" çekiyor. Hele hele ilk programın jeneriğine adının danışman olarak ko-

şayan Mustafa'nın suratı asık . O sanmış
boyunca birlikte oldukları adam aynen

ki; hafta
sonra da
devam edecek. Nerdeee? Geldikleri gibi İs
tanbul'a, sizinki başlamış ... Mustafa "gazeteyi
sevmesem çekilir yanı yok bu adamın" gibilerinden söyleniyormuş. Danışman doçentin
yorumu ise farklı: "Herife bir havalar geldi, iki
televizyona çıktı kendini fasulye gibi .nimetten
sayıyor, ne arıyor, ne hal hatır soruyor. .. " diye
eleştiriyoıınuş.

Patronun Belediye Başkanı ile yaptığı hasbıhalin
sonucu olsa gerek; lstanbul Belediyesi, ilanları
ile gazetemizi destekleme karan almış ve ilk
ilanları bu ay yayımlanıyormuş. Ancak Devlet
Bakanı Gökberk Ergenekon'dan çok şikayetçi bizimki: Bir konuşmasında: "Söz verdi ama ne yapıyor, hala bizi gazete olarak ciddiye almıyorlar,
basın kartlarımızı don satıyoruz diye alamıyoruz,
muhallebicilere kart dağıtıyorlar" diye yakınmış,
ve artık bu işin peşini bırakıp, lanet olsun Kostantıniyye diye bir sayı yayımlam·ayı planladığını
duymuşlar.

Patron, bir arkadaşının mankenlerle çıkılan bir yemekten sonra gazeteye parasıyla abone olduğunu
her yerde anlatmaya başlamış. Şimdi de. Yakında
Manukyan'ın koltuğuna oturup BEYEFENDI olmaya karar verdiğini de söylüyormuş.
Patronla Editör arasındaki kavgalar daha çok ev
telefonları vasıtası ile cereyan ettiği için geçtiğimiz günlerde ne olup bittiğini bir türlü yakalayamıyorum ama bizimki artık Editörden
umudu kesmiş. Onun gerek gazete ve gerek diğer
birlikte planladtklan işlerde yeterince heyecan
duymadığını kabul etmiş ve "boş veer"ci bir tavır
takınmanın daha doğru olduğu kanısına varmış.
Editör'e bendeniz de sinir özürlü diyorum , doğru
duyup doğru yazdıklarımıza kızıp da imzamı ters
atmanın alemi ne A ll ah aşkına?

nulmamasına çıldırm ı ş .

Gelecekte daha heyecanlı ve Patrnıısuı. F.ditörsiiz bir dedikodu köşesinde bulu~ahilıııek
umuduyla ...

P atron la g ün gün İçgiy i m , Haftas ı 'nı birlikte ya-

(Bence ikisi de kabak tad ı verdi de ... )

(sj---
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fdelbd

Dedim ya. ıevıiJi Can.
delil, ytııyılım ıııım,ııtır. Kemmericlı, 1697 yı
lında lılle., bir pollı nıponııııı ııar:ıran "Pıris lıılkı bOıllıi klrli ıulan, siditleri, her
çeıit pislikleri gece g8ııdOz peııııcmlen ıobldMa boşalıırlarılı" diyor ve ııuııı ekliyor: "Sobklanlı hela bııluıımıdılı için ııolaık köşeleri, lfili'IC civırlın, batar 18•
rıylanıı eırııfı bile bu qıe kullandınlı".
1
Fenııııd Bııııdel de, biriz önıle ıııdıJını
ani Mııterlııl Life 1481ıııe·•. Kemmeridı'in ıllyledlklerinl yineler: XVI. Louiı Fr-'ıııııda, ıobklır
biNI' kınaliuıyoııdur ve lazımlıklır hala pencıerelenloıı sabla bopllılmılpadırl ••
Avnıpa'yı, Y9zııııaııo gtlller, lılfl hıızunlaa bok ,aıa,a~ııı.
ın4iliı'n Oı

SARKI

fllr ıafa balışedelim gel dil-i ıılpde;
Gidelim, ıerv-i ıevanımryUrO, Sl'dlblde,
lııe ilç çifte kar,lt iıkelede amade,

c.........

mıııli, ıaı.et k1llı1lıOnde

Ôidellai, ıerv-ı revanım! yUıll, Sl'dllılcle,

OWellııı, oyaayalıın, kim ıılidım doııyıdın;
M&-ı ıcsnlm içelim çıeprı.l Nevpe)'da'daıı.
Olln,lim, lbı-ı hıyıı ıklılffl ejdeıtııdan,
Gidelim, serv-i ıevınım! yllı1I, Sl'dlblde,

~,!e-~~ •ınııııı,r ki. Semavi Eyice Hoc:ımız.

=wı~~~==~~=..:
bir laf
..(Böyle bir
fılibl' YUM

yazıl tmMılclıııw,.tı SÖZ eımekıedir!

taı,

duruyordu).
Stnıııl caddeılııdeti

o

lıllyat ınıı-,uı kapıııoda

böyle bir

taş ywı olsaydı,

'fUhedA

Cım, yine de oraya çllvdtlıllr ıııtlydO? Kefercııin yerinde
yuıtuun ne İfİ - deıııeyiDiz. Sk lffllSIU. l'alilıa'nın yeriııç,

nılıuna fatihi'
'buraya İfCYel1 q-

c=~i5ı.ııııı,•ı1ıa kalkıp inııalan Toıunııl bir incelikle ner.akeıe

davet eden 'buraya qeyen ...-ım,'e

vannııız.

dahi akıl edememişıirl

PASPAS, M YILINDA İSTANBUL OUM,P.

genç bir ıcııı, olııııınız ve Flecdaeki nesillen: ıcsisleri en iyi biçimde ıkıMıcalı.
dllıenlenıelcri oıu..,.rı,:aııı oıılan İkili edebilmemiz olaı:ıbır.

ruz. Dllııyanın en lıll)'Uk w, en önemli ıe)ıirlerinden blriıi olan lııanbul'ım hele
bele Akdeııiz'li olması nedeniyle lıaıyın mutfqına daha bil öıeıı plslermeıi geıekiyor, ~ l e r i n en ilginç yanlarından birisi de delifik hdlın sunıbilec:ek
poıııııiyele enpııif olmılandıı, yobı "geri kaim,, metropol" damguıru ye.veriıler. Kon)e ..,rı ılöıı«:d< olunu. 600'0 qlwı ukerirnizi (l1lney Kore'nin
ııtıı ve lıilr dflnyanın biıllpıi kanıdıma ıdına ıe)ıit ettipniz lıu Ulb le
ilqkilerimizi ıttçleııdi,ıiıeııin biraz da "gelenekıcllikteıı" pçiyor.
leııelr. ve ı&eı,eklerineS:b4jlı olan bu insınlar, aynı biçimde davranan inıan
ve uluılaıa dı ıenıpıli
yorlır. ithal eıtiltleri keıçapın., 30'uno·Tllıkiye'den
alan bu tllbde bizim
Uıelicileri bir olup bir TUrk lokınıası ıçmalıdırlır.
Scııl'lııleıdııı ı.ııayıp, ııeyıini, peyniri, ıoıtıcı. baklavayı, döner kebap ve şiş
upıb "flipıde aı,eımeyc bışlırsak, iki-Uç ~ içinde ciddi bir ~ bqbap
blıcap demeklir. Böyle bir orpnizM
gerçetlı,febilmesı için Koııi'clekl
bllyllkelçimiz Tıııbın Fnt Bey'in (ciddi ı:-'beyaz peynir meral<lısı olduıu,ıa gOzilıılnde ıutank) yınlımı:ı CJbıcaAını biliycınım: Biliyonını diyorum; çüıılcO Fuat
llıi ayn Tllıt evfiılıı Seııl'de y-ıbuı için çok ciddi çabalar göııemı, b8- ·
nıbaıi~ ..... iıleYiıiııe rdınea r•lmayaıı lıir blly(lkelçi. Kendisi ile ıolı
beılıııizdo. lıazırlıııiıı" fart lfvleri'nın olUfllJIIUIIII aııeı ıektOrden desıel. iı
temı:ıini Oııenlim Tııılıın Fıraı'ta izledijim devlet ıdamı ıJulılmm bu
koııudı biru çeklıııeıı ııı-nı ııeden olıcılt izlenimini edindim.
kalına Komili, Taınıit, Tııcinılhı gibi ııı1ı AM)'İDIİZİII önı:Glcri bu i sabid çık
mılıdırlır. iki 1'lıt evinia Olııfmaıı ife zi ııeııçüeıe cııı,tıhıcak
zeyıhıYliı
llmklerl ile ~ tıeyız peynlı1er
olke ile uımızdaki ıicaıcci oıümfu

A SOIJt.'LESS llllllAN CENTRE
DemlrOZLU
!!ver since I finı came ıo Sıocklıolm ıı ~ 1974, 1 lıave been mable ıo
ıırouıe ıny affection for dıe city centR. On dıe ı:oııırıry it lıaı repelled me. After
World War n ıhis area wu compteıely demolislıed and bedec:bd wiıh skyscrıpers, aııd osıenslbly modem - anon~ and ugty • buildingı.
Soıneıimes I waıch dıe pcople pusing
, ıho lncreasıng numlıer of mıaı-, dıe

3!_

YGıııle etkileyeı:etı!r.

2

Btinıda ııılıİlıklanmı kıılık ırbıı ıaneyln, 60 milyon ntlfuılu, mlUI ıellri Tarldye'nln ild kıtı olaa, ııoıyal l/111111111 yine Tllrldye'nin yıklafıl< 20-25 yıl geriıindo ıma ekoııomilı. anlaıııdıı Jııpoııya)'ı ycılpııeıi için çok u zaman kalmıt

...,

you ıoug)ıı is ıpproding.

KJllllt TABAK• BACH DİNLEYEREK

1!:

Tlıe week of fulıiıiıı pıırıdeı ~ by l1ııalıiın A:,ıal ~ lalı moııOı
waı • s-ı.c:oınıneııı1-n dıoıe wlıo c&d nat pi ılım ınvlıaıioııs OQ

Necmi Sonmez m.-s on the eluıive lawıbul wlıich newcomers -k in vain for,
aııd concludes tlıat İl ıurviveı cınly in fııded phorogrıphs. Haviııı ıccused tlıe
city's imeUecıuılı of being olııeııed wiıh money, he deıcribes ıho moınenı siltiııı cın tlıe sımı dcıclt of ı ~ f~ on a rıiııy eveııing, wlıeıı tlıe ıil
lıoueıte ııpinsı ı coppery sky gıves tlıe lmisıakenl impaısicın 1lıaı tlıe lsıaabııl

oıurınıılt. Uhıılınrııı Oliıııııbıiiı Komlıeıi eter olimpiyıtlann Cııanbul'da dflzenJeııeceline lunr wıecekae bunun önemli nedenlerinden biri kıışl<ıısuz nüfusu

a-

A GLANCUT INTDNATIONAL UNGERIB WEElt
Nedim AUOIIEN

ON BEING iN ISTANBUL
Nıcıııl SÖNMEZ

deylten olab1lecet iaısızbldır. Ve beıti de bizim için en zonı, 21. )'Uz)'ılın
ı.ııa,;,ıoıncıa .... kazandııdılımız ıeoiıleri ıonnlı.i yılırdı yıııııacak dOzcni

aııd drug addicıs . Even ıhe S
ııenıiınce ıo city dwelien. Tlıey are

about ıhelr dıil,y business beır no rednued u if ıhey had come strıigbt from
laying wints spoıu, or weıe on !har way to play tennis or ıo swimmina.
1950 they decided thıt centııl Sıoc:ldıolm w,a ın "urbın deıelicıioıı area" and
denıoliJlıed il ıo mılcc room for ıhe DıllıHl)'le bulldingı we today. No one
is lııppy with dıe muit lı deılt a ıııonıl blow ıo tlıe ciı:y, which lııs kısı iıı urbııı clıanıctcr. Tlıe human spiril is cnıslıed. Sıoclıbolm's inhıbiıanıs are 110 loıı,er

drunks

r.:

ıııtıaıı dwellerı.

My objec:ı in writing ali ıhis is ıhe reorganisılion of Boyoglu in lıaııılıul. Thiı
projec:ı, wlıicb wu uııdenaken wilbout coıııulılng ınyo'ııe or iııformiııg ıhe geıı

-1 pııblic,

lıaı

lillled ıhe ıoul of the cit)'. Wlııı Beyoılu neoded waı noı mod~ o o , bula proceu of-ıting out the puı.

WINE, MASTICA, AND IIEEll IO YEAIIS AGO

=

t;:nuaire

Bey?u:•

uı ı liıı of ııellen of wine. nıaııic:a aııd beer in
Orieııtal. Noıc t1ıe dııe anıl do not go ıryiııg ıo ind

SOZBN ON ISTANBUL
euııe,t AYltAL

1----------------------------BiZiM
~..... . . . . .
bir lllbılın IÖZ edlyıxımı.

Cuneyı Ayrıl

c~~ıRAL

Yll: 4

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
KERİM FERSAN
SORUMLU YAZIİŞLERİ MiJDOR{J
~ AKKOHBN
GÖıtsEL YÖNETMEN

Sayı: 39

time).
f'ını l lıawı ıo . . . dıe woıd "iıırenıaıioııal". wlılclı ıdın ıo tlıe panicipıııloıı
of leııding -'ıl."lnııılı, ııcı ıho mıılli·lıllional ınodels, ...ı ıo dıe llllİCjUe pıea
enwicın of tlıe evenı.
Our i.nıııntion wu • lteep tlıe ıııdienı:e enılıralled fıır cww a ı-r, ıo ntlıer ıhaıı
jusı a seriea of fuhion parıdes, we trııısfonned lban ~ - For wr pııt
faslıion pıırıdeı had ılwaya ııoemed lıoriıııı becwııe of tbc aıilbry ınııdı of tlıe
model• ıJoog dııe podium cıne after dıe odier. So we replaı:ed tlıe podiımı wiıh ı
stııe, • wıy oounııeous lıınovıılcııl we tlıouglıt So • ıı, bep dıe ııı,o ı fııcııı
of -.ıion dıroupoul ılie ııhow, we pemıaded tlıe ııılia Sııleyman ıc;a., ıo paiııt
~ pictureo from ııan ıo fiııiılı. Ta..aıtic:ıılıte tlıe ııa:, deıip we dı
cided IO pli)' ıhe IOllp of fıımouı tmon aııd tlıe pop f'ollı el Soedı Aını:ırica.
T1ıis muaic wenı dowıı ıo weU tlıaı odıer fiımı foliııMııl sııiı • tlıeir awn faılıiıııı
pırıdes. Wlıaı iı ınote, ı C.hicııı ılıow hele! alınııd ıooıı after o,n had a ıııist
busy painliııa at tlıe «tp, of ıtıe podiıım. Ncılıiııg ıpıadı C.. dıaıı idellL
One of our gııeııı waı ovorı-d ıo c:ommeııı: "il l had wlldıed this ıbnıaıL 1
whould hawı e~clııimed, "llıat'ı l!ıınıpe far yoıı.•

=~cil4~1111ANE
Of the Aıqdia ı1ıar· waı oııce .Kagıdııne, ıll dıaı ~ are tlıc caıved IMble
cucadres of tlıe waıerfıll on tbe Kagidıane ri-. ınd Sadılıed Moııque in the
distınce Yet oııııe upnoıı a time lblı wu lıtanbul's nıoıı tabled exı:ıınioıı spot
sung by poetı ınd ırequeıııed by ııutıına. Wlıo bedecbıl itı ıııeııdoiw ad dıo
bankı of tlıe river wiıh pıl- ınd fountılııı.

Prom ıhe ıeigıı ol Sullın Suleyman ıhı Mqnificenı ..-S anıl . . , -

hele! here, ınd on lıolideyı tlıe people of hlınbul ıınived \ı:ıı caıriaıe ıııcl
caique ıo picaic: ııııder the ıılıııde of tlıe iıı tlıe ~
cır dıick
eıı, dolma, pafflieı. cucunıber ud fnıll woıılıl be actııiııpmıied ıı, iDıd ılıeıtıeL
Vendors of ıll kiııcb-of delicııcb=cııııddiılııı tıa,,oıııed

interviewed Mayor of Oreııcr lstaııbul prof. "lureıtin Su-, w1ıo

wse-=

witlı ~ . , _ clıic:kpeu,
teQiııa rılılıilı aııd

.

dıııciııg

boan and perfomıinı .,.___ After ...

iııgl,ıome-~bntlıe ri-. Yoaııımeıı aııd ...... .-lıed ır.ıı. aı
odıor. Oypıieı

ıııd daııced.
17ılı caılU!Y ınıwıller
liya Cclelıl -*ıılKıı,ıtıane: "lıınlıor Kaıır ardıe
dınib of ıtaııııı- iı • wcıııdeıı lıııilıliıı&. wlıere ıeıideı dıe Emir of laıınbul. Thia ~ıpııı is_,._, eqıııllııd. , , _ . . ııı.ıay dlıııified ııı
- . Heıe ılıe lıoneı o(ıtıe ,ıılıa . . • 10 pra."
Kaı,dııne reıclıed iıneıılılı ıııııter. /ıı-t m aııd his pııııt vmıır. lbnlıiııl Pıı
aha in ıhe ~ . 18dı oıntııry widı dıe eatmıpıı feıes ...S feıdvfı.leı of dıe TullJ>l!ıa. Slit)',
blln wcn lıuilı leıe far Cla ıulliııı ..ıhla vi-

.,_,..__ar

zıen, ını1 dalı~ wenı lıid ouı ın. repııca oııtıe

a... aı v..meı. T1ıı

poeaıı of Nedim woııld lıe ftlCİlılıd. anıl ıaıtoiıN fiııriııı cııldlıı - ılıılr daca
wouldllllinııııııe ,ınlıııab)'ııt,ıııı.

ŞEIDR. Kasımı~

~~~~

PROKLUS
LTD. srt.
PROKLUS ADVERTSING AND PUBLISHINQ Çô. LTD.

Bbl lBRAHIM AYRAL HOLDiNG KURtJUIŞUD~
YONı:TiM YERi: A. ADNAN SAYGUNÇAD. SliUN AF'f. IS, ÇLUS 80600 lff.

YAY1N DANIŞMANI

TEL: (90-ij 257 6092-91PAX: (90-1) 257 6095 'll!LEX: 268 96 Aı>'Ju..TR.
DiZGi: MAVİICAREAJANS511 OU5 511221-_
BAS~: 1'8KIN BASIM 526 91 55 R8NK AYBJMlı ~ B 24193 75

ORHAN YENIOON
GÖRSEL YÖNETMEN ASİSTANI

OONDBRlu!N'YUI VE ıtmoo.BR fA,Dı.Umıu.tlız.
GAZBTEMiHASIN AHLAtC YASASINt. UYAR.

cır ftıadıııııı llavaııı,il widı ciD-

namoıı
or ctovııı. Swingı
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pla~ lıllıııt man'ı bııft' cır bide ınd ıeek. ~ tııouaı,ı dıeir fonııne.
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ENGLISH SUMMARY

GOnUmUzUn oUmpi~ reklam medyuınıa ıı oynaıtıtı ve sponsor fırmalann
parayı eaiıgemedlii birer 'megı-ılıow'. Eksik olan ıeıisliıri 6 yd içinde çok baf1111ı bir ıekifde lıazırlayııı:ıı,m,za inııııyonım. Beni dUfllndUreıı oywılır il·
ruıııdıkl orııaiıizıııyoaun bıışırııı ve güvenlik, yıni tOm dünyanın g6zll biz-

=

ıırıı,lıs of ıhe woıts of Aıı:ııı.cı inın

Bir sen il bir ben il bir mıılrib-i ~
iznin oluna eter bir de Nedim-!da;
Gayri ylrıııı bu&(lnlllk edip, ey
feda
~İM' serv-i revanım! )'11111, 'dlbAıle,

.. Ama bu da bir ıeydir. Zira. Av-

nıpalı. ıobklını clef.:ı lıaceııe balunulmuın diye, baıw

Tlıe eılıllıition of plıcıcıısıaı,lı=fımoıııı~ Ara Ouler • 'J1ıe
Mıı.-. Hoıel wuoııe of dıe
.
of
. im aban ol G,ıJeı' plıoıo-

Geh varıp hı-.& kenarında hırımın olalım.
Ocılı gelip Kaır'-ı Cinan seyrine hayrın olılmı.
Oilı ıırkı okııyııp gih gazelhan olalım,
Gidelim, serv-i revanım! yih11, Sl'dllılcle,

l 9841enle. SGleymMiyc c;.miıfnin Hııliç ıarıfına açılın dış avlusunun kapısında
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COMING TO THE POINT
Kerim FERSAN
escaleıed

since lası month. You might well ask why. That Open
the lası issue,somehow reached the boss's cars. That
sent him a copy by "Very Privaıe and Secrct" meshave been hurt bccause since then he has been treatıng me aboınınably. Regrettably there are none of those foreign business trips in
the offıng to get him off my back.
Now that has become a TV celebrity as presenter of "Alır Goıurur lstanbul" he is

Letter ıo the Boss of mine in
traıtor, the an_onym?us N.R .•
~enger, and h~s feelıngs musı

shackled at horne. Thc dear chaJ? would have show() everyone what a real pre-

sentc~ should be lık.e, but somethıng went wrong. Could it be that his partner did
not gıve hım a free reın? He'd barely opencd his mouth, before he shut it again
from what l saw.
We ha_ve been co~leagucs for years, but I had never had such a wonderful opportunıty ıo examıne the back of his neck and behind his ears before. l have the
camenunan ıo.ı~ank f?r angte shots of unforgettable originality.
No~ r ~m waıtıng avıdly for the second programme in the series for some more
fascınatmg closeups of The Boss.
Munnurs ~ong the grape~ine su~est thaı the Boss bears me a grudge for the
aforementıoned letter, and ıs plannıng vengeance. Rumour has it ıhat he has been
ban~ying threaıs. about p_utting me on the November programme and trampling
me m the dust wıth questıons not eyen a genius could answer.
A do~ey's bray is worse that iıs bite, as they şay. So ask your worsı, Boss.
A a _lıttle Jest of that embarrassing chitchat about food please. When most of the
audıence ıs worryıng about where the nexı meal is coming from, it is ıacıless ıo
say lhe least.
:fhat apart .. the di~ussions were jusı ~hat we have been waiting for, although the,
Around lstanbul fell tlat Walk a bıt faster plense, and more infonnation with
le!)S scenic cliches would be welome.
N~w for our no news from the newspaper. Everything is as usual:, low sales, and
stıll no eag~ advenisers banering down our door. Though ı hear that the Mayor
told ıhe Boss he was thinking of "supporting your newspaper" the oıher day.
I wonder.

LINGERIE WEEK OVER
:hf~~~~l.lntemational Lingerie \Veek endcd on 14 October with a grand finale
We _askcd coordi~ator Yasemin Sakarya about the future of this annual event or~anıse<I by lbrahım Ayral Holding A. S. "Our objective is to broaden participatıon and a~ve alJ ıo_ pUl lstanbul ~m thc fashıon map'' ~he explained.
Two Englısh, one. lnsh, ıwo Jamaıcan and one Turkish model glided along, while
ıhe artı~t Sclahatıın Kara kept _up pain~ing displays on_th~ podium throughout the
e_vent. On the !ast day the anıst Bedn Baykam was ınvıted up to face ıhe footlıght!-t, whcre he painte<l the jackeı of the compere.
The evcnt attracted lots of attention in the locaJ press. and the show were broadca.,t on ali the Turlish TV channels.
The ex.periencc of the wcek was thc intriguing dances ot the Irish model Antoınoue Hendersoo.
Wamer's, Gabriel Veneto, Chantel1e, Gossanl, Passionata, Berlel. Jane Woolrich
and Free Suppon. & weU ac; M~jestic swimwcar''i 1993 collecıions ıook part in
~he Week, f?r which the M:t, m_usıc and lighting were undertaken by Gaydar. Disc
JOCkey Nedım Akkohen came ın for his own share of acclaim.
ALIR GOTURUR ISTANBUL OFF TO A GOOD START
Audience raıings were favourable for the fırst 90-minute programme in the new
Alır Goturur lstanbul series, for which our newspaper proprietor Cuneyt Ayral is
both advisor and prescnter. The ,;;ignaıure tune was composed by Fuat Oburoglu
and sung by Nukhet D_unı. Co-pr~senter Figen Batur won poin~ for being perfcctly at ease. The ~ctıons featunng Nukhet Duru and Ajda Pekkan dragged on
!OO long f~r most vıewers, however, and the failure ıo write Cuneyt Ayral's name
ı s the credıt~ was accounted a scandal.
BE READY FOR THE NEXT PROGRAMME ON 7 NOVEMBER
THE SECOND PROGRAMME iN THE SERJES ALIR GOTURUR ISTANBUL WILL BE BROAD CAST AT 22.05. ON 7 NOVEMBER ON TRT 1
Alır Goturur I$tan~u1's glle~ı on 7 Novemf'>cr will be Mayor of Greater Istanbuİ.
The programme wıll feature v~teran car collecting, Beyoglu. thc Jstanbul Ataturk
knew, and many other fa..-.cinatıng subjecıs.

A civil solidarit_y platform for lstanbul convened on 22 October ı 992 to debate
the draft _soldanty protocol. and proposals concemiıtg the lstanbul symposium.
The Mınıstcy of Culture has nomınatedl993 as l_stanbul Year, and applied to the
Chamber of Archıtects for the backing of civıl solidarity platform membenı
which include Konstantmiyye.
'
PUBLIC APATHY TO LOCAL ELECTIONS IN ISTANBUL
Th~ TP~ cand!date for mayor of Bahcelievler held an infonnal meeting with journ~lı\ts , ıncl~cling a re~ner from your own Ko~stantıniyye. who asked Mustafa
Ubeyt De~nm what h~ ınıended to do about envıronmenıal and cultural pollution
ın Bahcelıevl~r. Devnm declared his .de~ennination to _fıght pollution and opcn
tlıe~ıres and cınemas lhroughout the_dıstnct He complaıned about public apathy,
sayıng lhat voters wcre fed up of polıtics and politicians.

Mf WA§§ Qf I"fi 1& fNH
Thı\ rear's art fair attracıed ~rt publishers and art materials suppliers as well as
gallcrı~. The faır was well tımed. and lasted long enough to make an impact on
Is~anbul's art scene. One comp1aınt ıs that the galleries patch together exhibitions
wıth whatever works they have to hand at the time instead of displaying a carefully chosen selectıon of the best works by equally carefully chosen artist.
No~etheless. the event was an excepıional ı,uccess, and we congratulate tbe organısers.

ENTRANCECHARGEFORISTANBUL
Konstanııniyye' s

proposal two years ago hat ıho~ wishing to settle in lstanbul
should be charged for the privilege (See issue 4, Septembcr 1990), has now been
echoed by a l 2-man committcc hCl upby parliament to discuss lstanbul's ftiture.
Re~lısıng at_ lası ıhaı lstanbul is hcading for dısaster, the commitlee has been debatıng solutıons such a~ divi_ding lsıanbuJ into several provinccs, and charging a
fax o_n n~wcomer5:. The real ısı;u~ ~hould bet~ det_er newco".'ers by taxing goods
an<! ~rvıces _t? raıse ıhe cosı of lrvıng, relocaııng ındustry eıther outside the city
or ın oth~r cıtıes _to reduce . the market for labour, and relocation of shanty town
dwellers ın satel!ıte towns ınstead of distributing tiıle deeds. As long as lstanbul
appeanı paved wıth old ıhe city's fate is sealed.

"CULTURAL DISCREPANCY" iN ART ATTHE
INTERNATIONAL ISTANBUL BIENNIAL
'

•

ENGLISH SUMMARY
Prepared by Mery IŞIN

THE LATEST ENTRHRALLING EPISODE iN THE HJSTORY OFA POWER
STRUGGLE BETWEEN AN EDITOR AND HiS BOSS.
ACCORDING TO HE EDITOR
Novembcr 1992

Hostalities have

AYLIK SİYASİ GAZETE

Works by 70 artısts from 15 countries will be on display at the Third lnter~atıona.1 lstanbu_l Bi~nnial _ unıil 30 November. lsıanbul is used to cultural events
ın ali kınds of hıstonc settıngs from Turkish baths to Byzantine churches, but this
ıs the first tıme that art h~\ found ıts way into a fez factory. This early 19th cen-

tury factory building on the Golden Hom has been converted into a magnifıcent
museum of modem an.
Despite the inspired theme (cultural discrepancy) organisational shoncomings
have detra?ted from the biennial's success. Which painting belongs to who is an
unsolved nddle and the arrangement is dismal.
Participating countries are Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, France, Israel,
~~t the Netherlands, Poland, Romania, Russia, Spain, Turkey, the ÔK, and the

NOVEMBER 1992 NO. 39 _ _. _ _ __

support of our ambassador to Seul, Turhan Firat Bey (especially since he is a
cheese fanatıc), because he has been strugghing against bureaucratic obstacles to
set up two Turkish centres in SeuJ.
f:le was hesi~t about enlistin~ private sector as.s~stance for his project, but ı belıeve our ı,eadıng food co~pan ıes, such as Kom ı h, Tamek and Taciroglu, should
ıake up thıs cause. By dohng out samples of olive oil and white cheese to guests
these centres would expand trade betwetn Turkey and Korea. Mark my words. '

DOORMAT
Suleyman Happy-Go-Lucky
ISTANBUL 'S BID FOR T H E 2000 O L YMPICS

STREET FiLM SHOWS
~ri S~ow discl.ose~ its 19?2/3 Autumn coll~tion at an openair film show ona
screen ın Nı~ntası. After ear!y evenıng drinks the party continued with
meatballs barbecued ın the sıreeı, wıth son et lumiere from Umur Turagay's
breakaway fashion film.

gıgantıc

WHO WILL SA VE THIS HISTORIC BAKERY?
Th_e 80-year-old !"ilitary bakery at Merter has been abandoned to its fate, despite
beıng a graded hıstonc buıldıng. To whom it may concem ...

TURKEY COLD-SHOULDERS MEGASTARS
SiSi
How I would have loved to report the splash that Michael Jackson made in Turkey, y~t despite months of advenising and press coverage, his coming was a
mere np~le. ~~en Sam_antha Fox came to Izmir at few years ago the event fizzled out ın sımılar fashıo~. Only three ıhousand ticket holders tumed up to the
concen at Alsancak Stadıum, and the concen at Istanbul Airpon Disco was a
complete fiasco. Some of the blame goes to the organiscrs, but the rest to the
pre~s. Both Jackson ~d Fox. hit the headlines with accounts of their caprices and
whıms, and the Turkısh publıc were·pu off by claims that Michael Jckson had demanded a solid gold Javatory seat, wou_Jd only eat_food cooked by his own chefs,
~ould. be closely guarded from enthusıasuc Turkish fans and oıher stuff in simılnr veın.

The TL250.000 per ticket is the equivalent of five-day's work to the average
Turkısh wage-eamcr. in a .country w~re ~e minimllm wage is 907.000 who
could_pay that much fora tıcket even ıf Elvıs Presley were ıo rise from the dead
and gıve a concen?
Now Jet me get to the point. 1 am one of those who believe that Michael Jackson's illness was just a fabrication. When he saw how few tickets had been SOld
he refused to sing to an audience of 10-15 thosand people and went home
'
Lct ıhis be a lesson to us in future.
·

CAN YUCEL'S ADVENTURES ON THE STRAND
Hilmi YAVUZ
London bobbies may remember the nighı in the J960's when Can Yucel peed in
ıhe Strand with such dire consequences.
That night Ca~ was on dawn duty at BBC Turkish Service, and on the way called
~ at .Henekey s, the. nearest pub o Bush House. Those were the days when closın~ tu~e ~as ten thiny. ~ut whe!1 the lrish bannen Tony called "Time up", our
frıe~d s mınd was well mısted. wıth alcohol. Can hurried out and set off, only to
reahse that he had a despera_ıe physical need. The pub was already Jocked, and
Bush House was too far away, so perforce Can turneci his back on ı.tıe busy street
and relieved himself in a shop doorway.
Two seconds later, "Hello, Hello, Hello" (standard "bobby language"), and Can
was ask~ to acc~mpany a friendly PC to the police sıation. Once there Can defended him_self yıgorously with incoherent cries, interspersed with explainiog
that he had ımagıned England to be a free country and talk of habeas corpus. ,
Wıth dıfficuhy the ınspector elicited the fact thaı Can worked at the BBC, and
phoned up Dr Andrew Mango, head of the Turkish service. despite Dr Mango's
pleas tha! Can should be released because otherwise he would miss the broadcast~ the ıns~ctor refused to let him go unless the good doctor came in person.
Pullı!1g on hıs trousers over his pyjamas, and driving from his house at a very
considerable distance out of Londoo, Dr Mango took charge uf Can, now snoozıng peacefuUy on a wooden bench.
lf only Can had visited England in the 1590's, before Sir John Harington invented the water-closet (1596), or 18th cenıury France before the police forbade
chamber pots ıo_ be emptıed into the_ streeı. in the pası Turkey found the answer
to ~ple rche~m~. themselves ın d1~"7t comers of buildings. by crccting inscnptıons readıng May those who dıed ın battle rest ın peace". This gentle hint
was SUJ>posed t~ shame those who might be tempted ıo defile the spot. (Such a
stone sull ~tood ın the outer c~uttyard of Suleymaniye Mosque in ı 984), Today's
gra~~.tı wnters are more explıcıt, however: "The person who pees here is a donkey ıs more the style.

Eight cities have applied to host the 2000 olympics, the finıt of the new century:
Berlın, Brasılıa, lstanbul, Manchester, Milan, Peking, Sydney and Tashkent. The
lucky nomınee wıll be chosen at the ln!emati.onal Olympic Committee meeting
sc_heduled for 23 September 1993. Durıng !his year of suspense ali eight cities
wıll splash mıllıons of dollars on promotion.
Whaı change does Ista~bu~ stand of selection? And if the city is chosen, will we
be able to do the event JUStıce?
~nswerin~ the first _qu~stion is very ~ifficult. The promotion war between the
eıght candıdates begıns.ın Acopulco thıs month and fora year they will try ıo influence the membcrs of the Intemational Olympic Committee.
lnstead of making wilh_ guesses, 1 will go on the hypothesis that lstanbul is chosen. If so there are su yçars and nine months in which to prepare to ac4
com~odaıe thousan~s of athletes, joumalists and spectators, and organise ali the
sportıng evenıs efficıently. Can we do iı?
Despite ali my instincıive pessimism, 1 am confıdent that we can succeed and in
th~ process impose so_me disc_ipli_ne and oroer on Istanbul. Since the oı'ympics
wıll be a matter of natıonal pnde, the central government will sweep its Istanbul
comple:x: under the mat and cooperate to the full.
·
Our h~dicaps are enonnous .. We will have ıo build facilities for numerous sports
of which we hav~ no expenence whatsoever. IstanbuJ's traffic is alrcady paralysed, and we, wılJ hav~ to ensu~ that tho~sands of people and vehic1es get
wh~re they ~ant to go ~ıthout gett~g stuck ın traffic jams. We will have to organıse openmg and closl;"g ~eremonıes of sufficient splendour to leave those of
the 1996 Atlanta Olympıcs ın the shade, and ensure the lıccurity of parti ipants
from around 200 world countries. ·
~t us look at our ex i sıing sports f~cilities. We have three stadiums with capacıtıes_ of over 30.000. lnonu Stadium is the Jargest with capacity of 35,000, but the
IJ!ımmum c~pacıty
the ope~ng and closing ceremonies must be 60.000.
Sı~ce enlargıng these. ıs. not feasıble, we havc ıo build a new stadium. The site
beıng proposed_ for thıs_ ıs west of lstanbul between Halkalı and Kucukcekmece.
The Olympıc vıllage wıll be there, too. Apart from Abdi lpekci Sports Centre lstanb~I has no_ venues suitable for basketball, voUeyball, wrestling, judo, boxing,
fencın~ and sımılar spons. So we need new sporıs halls. We need a new and fully exuıpped Olympic swimming pool with sufficient spcctator capacity. Existing
shootlng and archery ranges will have to be enlarged. We need new tennis
courts, and a velodrome for cycling. Ali these facilities must be fitted with electronıc and telecommunications equipment. Last but not least, we need a new airport.
The modem ol~pics arc a mega-show for which advenisers and sponsors sparc
no expense. l belıeve that ali the necessary facilit.ies can be bui1t. My doubts are
foc~sed on our ability to organise the event successfully and ensure foolproof secunty. lf the Jntemation~I Olympic Commiıtee does plump for lstanbul, it will
be on account of the cı~y s youthful populatıon, and because it is persuaded tbat
we are capable of ensunng that the Olympic facilities beoefit future generations.

fo:

P ROCEEDINGS OF THE FOOD CONGRESS ARE BEING PUBLISHED
The proceedings of the Fourth lntem_ational_ Food Congress, consisting o the papc:rs read by 55 deleg_ates who partıcıpated ın the congress in September, are beıng prepared for publıcatıon by konstantıniyye. The editorial team is coordinated
by Tugrul Savkay, permanent secretary of t congress and the editor is Konstantıniyye's own editor, Kerim Fersan.
'
~ecretary of Konya.Culture and Tourism Founclation, Feyzi Halici, sent a cenif~
ıcate of commendatıon to Cuneyt Ayral for his contributions to the congress.

ISTANBUL IN THE EYES OF AN EXPATRIOT
A bewildered "German" Turk, Gultekin Emre put her impressions of lstanbul
down on paper for KonS~tıniyye, this month. She was far more shattered by
wha_t she saw than any foreıgner because the reaJ thing clashed so violently with
the ım~ge she had ftom_ the poetry and novels ofa gentler era, when Yahya Kemal saıd that what he lı~ed about Ankara was dıe retum to lstanbul! Wistfully
she quotes from Ouleırur Asa and recalls the works of Abdulhak Sinasi Hisar
Ahmet Hamdi Tınpinar, Turgut Uyar, Edip Cansever, Oktay Rifat and Nazi~
Hıkmet.

"Non neect to go on", she concJudes. "lstanbul exists no longer."

MYDREAMS
Cahil KAYRA

BROKEN PLATE
Cuneyt AYRAL
LISTENING TO BACH
The editor, quite rightly, is against publishing articles that are not about lstanbul
~n th~ grounds that we ~h~ld concem ourselves with every aspect ofa city that
ıs tryın~ to shelter IO mıllıon people. However, ı am obliged to talk about differ·
ent cuısınes thıs month, and. in the process ıo touch on cenain shoncomings in Istan_bul (1 recommend you hsten to J. S. Bach's flute conceno while rcading this
artıcle).

üne of t~e ~ree major world cuisincs is the Chjnese, introduced lstanbul to Chinese cusıne ın 1957, and their restaurant is stili one of those where it is wise to
m~~ a res~rvation. When the liberdtion of impons made it possible ıo obtain exotıc. ıngredı~nts: most of the major hotels opened thcir own Chfoesc restaurants
(whıch I wıll dıscuss in future iss~es). Two visiıs ıo Hong Kong over the past
four month~ gave me the opponunııy to sample this cuisine at first hand for 10
days. I realısed that apart from the Memories of China- Ken Lu restaurant in the
U.K. none of ıhe Chine5: food I had eyer eaten was the real thing. Everyone every"'.'here, the French, Swıss ~nd Amencans, have adapted Chinese cuisine to suit
theır own tastes, so I am oblıged to be less harsh ıowards Istanbul's spurious Chinese res!aurant~. Kurban and Isa Ytong once admitt~ to me tbat they cooked the
lstanbuhan <;hınese food that theır customers wanıed, and it is prcmature to talk
the Hılton Dragon until tasting the proper Peking duck promised by the

:~t

After Hong Kong I went to S?uth Korea, where food culture has barely de·
veloped at ali. There are no daıry poducts (even cheese), and meals consist of
barbecued meat (even dog) with boiled rice, and endless pickles. My metabolism
only nghted ıtself afıer a dınner at ıhe Seul Hiltoo Italian restaurant. The Hilton's
German chef, H.J. Klinkhammer, who had spent yeanı in Australia and the Far
East, was a calm (if you ask me he had long since converted to Buddhism) and
masterful cook. The meal mıght have come straight out of Nino in central Rome.
When l discovered that his assistant was a young Korean I mused over the lack
ofa dece~t ltal~an restaurant Isıan~ul. Emrullah Oumustas has kept asking me
to go to hıs hah~ restaurant ın Harbıye, explaining that much has changed in recen~ Ycaı:s, but ıf_ h~ cannot cven serve Pellegino (mineral water) and a simple
ltalıan wıne, thet_ '\ ıs hopeless._ At Ceconi's in London (particularly if you eat Ossabuko), at ~ano s or il ,M_unno ~n Ncw York, or at il Ponte in Seul, for instance, you dıscover that ıt ıs pos~ıble ~or the Italia~ cuisine to prcserve its flavour. abroad. As one of the world s maJor metropolıses, and what is more in a
Medıterranean country, lstanbul should lake the lıaliao cuisine more seriously.
The Koreans ~ a people very loyal to their customs and traclitions. They buy
30% of theır ımported ketchup from Turkey, and our food producenı should
cooperate and open a Turkısh restaurant to acquaint the Koreans with olives
cheese, rie pudding, baklava, doner kebab and sis kabab. in a couple of years Ko'.
rea could be a considerable market for Turkish produce. I am confıdent of the

!n

Adal~t Agaoglu described her dreams with incontroveıtible power of Jiterary expressıon but her sym~athies lie with Freud's ~eo~es, and I doubt that such profound_ dre~s c~ ~ ı_nterpreted by Freud or hıs lıke. The master of dream interpretauon ıs Muhıttın-1 Arab\, although my own preference is for such as Fritz
Perl, whose theories are diametrically opposed to Freud. As a long-time People's
Party s~p~rter. wıth t_he blood of a bureaucrat running in my vcins, my preoccu1;>atıon ıs wıth savıng the country. I have no time to waste on such libidinal
emotıons. Then there is this Jstanbul problem.
Xou mi,~ht objecı.that it is impossible ıo sleep, never mind dream from the noise
~"re!~i~~.ur~~~- you would be wrong. The other night ı saw an astouncling
1 was on the shor~ at Salacak or Semsipasa when I e,claimed "Look a blood-red
horse!71en ıs comıng over tbose copper peaks." Then I called to Hilmi Yavuz in
the dıstance: "lf your Yahya Kemal had Jived another ejgı\ı yeanı, and eaten
eışhtı;.:n thousand trays o~ stuffed ~ubergines, could he have written such a
thmg .. I was secretly gloatıng over hıs certain annoyance when there was movemeot ın the se~, and a vast tank.er steamed pası into the Marmara Sea. Of course ı
was not surpnsed. in dreams there is nothing strange about tankers hurrying to
escape punıuenı. 1 looked and saw the Maiden's Tower rip itself from the sea and
race off like a destı:oyer in punıuit of the tanker. "Aren't both of these female-" ı
wondeı:e<I as they dısappeared from sight over the horizon.
it was ındescribably depressing to see the place where theMaiden's Tower had
been so bare. The only consolation was that Topkapi Palace and Dolmabahce
were S!tll ın place. They were to·dignified to go racing off on the spur of the moment lıke that, 1 thought. Then suddenly I found myself at Yedikule, only to see
aman foldıng the castle walls up lilce a cardboard box and carrying it away, No
one took any noucex.
"Let's stop him. Let's phone the Council," 1 begged.
A man looking like the prime minister objected. "We cannot do that. This is a
free market ecoaomy."
Then along came ~other man and loaded the city walls onto an articulated truck.
As I was bemoanıng the l~ss I found myself in Eminonu. Among the crowd a
b"!"'w boy was shoutıng, lstanbul for sale! Closing down ~ale 1 everything half
.
pnce!"
An indistincı face materialised in the distance. As it came closer ı realised it was
Cuneyt Ayral. "it is a bargain "ht,said "Grab it"
"Hand it over, then," 1 replied'.
·
·
Along came a man ringing a beli in my ear. "Get out of the way the tnım's comıng" he shouted.
"You're going ~o z:un me over" J was objccting when I woke up to thc sound of
the telephone nngıng.
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