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İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kasım'da yapılan ve İstanbuJ'un belirli bir bölümünü yakından i 1gilendiren belediye seçimleri, Refah
Partisi'nin zaferiyle sonuçlanırken ülke
genelinde yeni bir tartışma ortamını da
beraberinde getirdi. "Laiklik ciddi tehlike altına mı sürükleniyor?" şeklinde
özetlenebilecek genel bir soruyu herkes
(Refah Partililer hariç) birbirine sormaya başladı. Çeşitli" örgütler Anıtkabir ziyaretleri ile durumun vehametini Ata' nın
manevi huzuruna ilettiler. Demokratik
solun parçalanmış bünyeleri bir yandan
panik belirtileri gösterirken, diğer yandan

1

eski Başkanı Dalan kendi dönemi
ile Sözen dönemini kıyasladı.
• Tarlabaşı ·-Kazıklı yol • Boğazdaki
villalar • Gecekondulaşma • Haliç ve
Marmara• Hafif raylı ınetroesı---

akı llarını başlarına almaları gerektiğini

ciddi ciddi düşünmeye başladı lar.
Aradan bir ay geçti. Ulke gündemindeki , enflasyon, terör, futbol ve
basketbol gibi ağırlıklı konular seçim sonuçlarını unutturdu. Bu arada seçilen
Refah Partili yeni belediye başkanlarının, ilk icraatları ile, Istanbul için "iyi"

YAZISI İKİTELLİPROJESİ SAYFASINDA

şeyler düşündükleri anlaşıldı. Araların

dan bir tanesi şürekası ile qirlikte bir çocuk yuvasında Cuma namazı bile kıldı.
Refah Partililerin seçimleri kazanmak için gösterdikleri sıkı dayanışmayı
ve sanclıklar arası koşuşturma konusunda
gösterdikleri üstün başarıyı takdirle karşılıyoruz. Bu arada laikliği ciddiye alan
Istanbullular'a bir mesajımız olacak: Çok
değil, bir buçuk yıl sonra, erkek ve kadıaların ayrı otobüslere binclirildiği, sokaklarda cübbeli ve sakallı belediye memurlarının dolaştığı, Ayasofya müzesinde kitle halinde namaz kılındığı, cuma
günleri iş ve hizmet yapılmadığı bir Istanbul istemiyorsanız sandık başına gidin ve seçilme şansı olan aklı başında birine oy verin.
Yoksa Refah Partili iıi r _Büyükşehir
Belediye Başkanı ve dahi ISKI Genel
Mü~ürü ve dahi diğer ilgili genel müdürler Istanbul'ıı düzeltmek için sıra bekli-

yorlar.esı---
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Yine Istanbul'un adıyla~uğ~~!~!~~~~~!
Kad,:
M
SUÇ DELiLi • :d,

Milletin işi gücü yokmuş gibi lstanbul'un is- ı ,
•
;
ıerek " deyip,
mine sardı: Kimi Kostantıniyye diye zır- iŞTE
:ıı~erı de, onun kar' valar, kimi İstanbul deı:; bir kargaşadır gidiyor. İş. te [
•
~~!~ ~hlrlerını,
MEYDAN GAZETES1 de; Genel K,µltür D\zi~i'[!in
_
~
rzantıon5.si olarak okurl arına dağıtıı_ğı "ŞEHIRLERINIZIN
.
/ ' ,~ ,,;~~· şehıl, impar.;to~~;-;;;~;;,r~ubaas·un· egemen ııoı dOne00
ADI NE ANLAMA GELiYOR" adlı kilapçık taki "Is"
oıarakanıldı .
. ının adıyla ve "Anto'
ı
Konıtantın Roma 1
. .
tanbul" maddesinde 'Kostantıniyye, Konstantinopolis"
,oıa nbul 'a tqıyınca Ş8/ı~·~rl ~Ounun merkezini Aoma'dan
felan deyerek mer'i kavanin'e karşı gelmektedir. Uyan ı k
Bi zans ', onarıp iıa
.na antınopolfa" adı verildi
gazetemiz bu olayın farkına varmış bulunup, herkese ilan
YISını uQurlu sayıyor ı~n~:n~:rrale gallrenKonstanllnyedl saa ne Yedi gezegenin çevresinde
dOndOQO gOn8f gibi bakıl
etmeyi bir kültür ve vatandaşlık hizmeti addetmiştir. Lüthl ri nl Yedi tepe OstOnde ::'":,'"'istiyordu. Bu nedenle, yeni şe- ı
fen atkı ve şapkal arını kuşanmış şair eski leri de dahil
açt ırd ı. Romadan Yedi
ur u ve tehir aurlarında da Yedi ka 1 1
olmak üzere hep birlik olalım ve bu densiz gazeteyi ihbar
dlvanındı> yedl bOIOklOk":,~~d~8~~7;~~k, Yedi Kandil denıı! 1
ve dahi şikayet edelim, edelim, edelim...
·
Şehre Araplar " Kostantan ,,
'·
1
Hem o ne bidm gazete ismi öyle "MEYDAN" fe lan
polis" diyor, aynı zamanda ,\re · ,B,l!4nslılar " Konstantlno:..m ın kısalt ılmış OGkll " Stın.' -~ lre anlamına gelen , bu la- ı
deye?. .
tanbu! sOzcüQO i şte bu " sıı.F."r. .~eylmlnl kullanıyorlardı. lıNe demek "MEYDAN" kardeşim?
Turklerl nlstanbul ' ueı pos tentOredl.
;
1 0
Meydanlarda
yoksa ne
t~,:~:::~dc:'!:
;:
Siz bun un yasak olduğunu bilmiyo musun uz?
lamboı " şeklinde deoı,ıırı~~se!lzlncı yOzyıllarda bu isim~,,,.
ylnce, halkın kullandıOı lstanb·uı ,ncao ko'obu s0z de benımsenmeKoşun!
zc Oresmen kabul edildi
1st8nbul'un Fethinin TOrk
Tutun !
ı
·
~
. ~ı vardır._ ~lr~l•.!!!ı.!>.ıd'~n ·~·~:arlhl bakımından avr
Yakalayın! ... ~
.....!.ıı,..Q!V._., - -

mı toplanacaksınız,

yapacaksınız?
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Ba~bakanımız

,,
Istanbul 'un güney

Necmettin Erbakan

ucu

Şi m di ş a ş ı rdını z ne o luyor
di ye ? N ecm e ttin E rbakan
B aş bak an m ı o ldu? Yok

KH. Haber Merkezi... İs tanbul'un
güney s ınırı olan Güney Köydeki
ormanlı k a lanl arda da ke ll eş tirm e mi
baş lı yor. Ormanlı k araz inin çeşitl i
yerlerinde taş ocak l arı açarak toprak
erozyonu na
neden
o lanl arla
savaş ı lıyor mu? Bu taş ocak l arı n da
ucuz enerji sağ l a m ak ad ın a lastik
yakanl ara karş ı ne türlü yap t ırım l ar

.

şaş ı rm ay ın , B aş bakan o l m adı.

Seyhan

SOYLU

Herkes g ibi
be n de
RP'nin
böy lesi oy

uyg ul anıyor?

pa tl am as ını

ne yap? ·

ne

d ü ştüm !
Uğur

Dündar
kaçakç ıl a rın ,

S

be n de
RP'nin
oy l arının

pu

Gelelim daha önemli işlere; Belediyemiz sonunda muradına erdi, kendi adıyla anılan
radyo ve televizyonunu yayına soktu. Bu; şehrimiz açısından çok olumlu bir gelişme.
çünkü: Her daim savunduğumuz; "Belediye halkıyla bütünleşmelidir" fikrinin eyleme
dönüştürülebilmesi için en gerekli ve etkili araçlardan birisi bu TV kanalı olacaktır
diye düşünüyorum. "Belediyelerin daha önemli işleri vardır, TV'si kusur kalsaydı"
benzeri ele~tiriler geleceğini sanıyorum. Ancak bu ''kanalın" bir ucanda şehiı yönetiminin olduğu ne kadar doğru ise, -0bür ucunda hemşehrilerin bulunduğu da o
kadar doğrudur. Bu da ne demektir? Halk da yönetime sesini duyurabilmek için bu
kanalı kullanabilecek demektir.
Kanımca şehir yönetimleri şehirlerini, halka "politika yapmadan" yönetmelidirler.
Hani var ya: "bana numara yapma" onun gibi işte ... BRT de hemşehrilerine bir istisna
olarak "her zaman ve her yerde" do~yu söylemeli, yapnklan kadar yapamadıklarını
da açık yüreklilikle dile getirmelidir. işte o zaman BRTdeki "B" harfi "Belediye" anlamını onurla taşır. Yoksa Patronla, pek sevgili, vazgeçilmez dostu Oburoğlu'nun (bak
i ş te yine kendtmi tutamadım: Yahu ne var sanki şu adamda vazgeçilemeyecek? Anl amıyorum. MüzisyeA desek, ortalıkta onun gibi düzinelerce bulunur. Mozart değil ya
bu ... Yazar desek, nasıl derler? Tosıoy da değil. Bu günlerde zaten herkes yazar... Şu
herifıfn hikmeti ne ise bilmi,yorum, patron her deliğe, kuyruğuna lc.abak bağlar gibi
onu bağlar da öyle girer nedense ... ) BRTye verdikleri program taslağının bu "B" harfiyle ilgili maddesindeki endişeleri gerçek olabilir.
Evet; Gazeteniz bu güne kadar ne yapmak istedi ise önceden sizlere danıştı. Bu kuralı
bozmayarak adı geçen program taslağını size aynen iletiyorum. Sizler de lütfen okuyup ele'?tirin: eleştiri ve katkılarınızı da bize yazılı olarak ulaştınp, nasıl elinizdeki gazeteyi satın alarak lstanbul'a karşı bir yükümlülüğünüzü yerine getirdiyseniz benzeri
bir sorumluluğun daha gereğini yapın. (Benden size söz: Şu Oburoğlu'yu her ne kadar
sevmesem de gelen mektuplan ona aynen ileteceğim. Ne de olsa arada Patron var... )
" "BİZİM ŞEHİR"
BRT Kanalında haftada bir yayına giren, Bizim Şehir'in programı ...
Hazırlayan ve Sunanlar
Cüneyt AYRAL & Fuat OBUROGLU
Program. Belediye ile Hemşehrileri arasındaki köprüyü, kurmak değilse bile, en azın
dan sağlamlaştırmak görevini 9nüllü ve: istekli olarak üst1enmiştir.
Program, halkın , şehrin yararları için aktif katılımda bulunma isteğini körükler,
"i_mece" bilincini geliştirir.
Program, Bizim Şehr'in, kıyıda köşede kalmış, ancak hayata geçirilebilmesi olanaklı,
u n/y unutulmuş değerlerini bulur ve uyandırır. .
Program. "İSTANBUL'dan GÖÇ EDİN" sloganını sık sık kullanmayı görev bilmektedir.
Program, bir yandan bilgi verirken bir yandan da "hicvederek" eleitirir.
Program, yalnız.eleştirmekle kalmaz, önerileri de birlikte sunar.
Program. eğer sunuyorsa, halkın nabzını elinden geldiğince tutarak olgunlaştırdığı bir
öneriyi, önceden mantıklılık ve olabilirlik filtrelerinden geçirmiş demektir.
Program. Bizim Şehr'in dünü ve bugünü konusunda oldğo kadar, yarını konusunda da
hüküm vermeyi kendisine şiar kabul etmektedir.
Program, yayına girdiği TV istasyonunun logosunda göıiilen "B" harfinin "Bora.zan"
kelimesinin baş harfi olmadığını ilgililerden öğrenmiş bulunmakta, ondan korkmamakta, onun kendisinden korkması için hiçbir özel nedenin de bulunmadığına inanmakta, yine de; taraflardan herhangi birinin korkacağı zamanlar yaşanabileceği olasılığını "özellikle vurgulamaksızın" şimdiden belirtmeyi görev saymaktadır.
·
Program,
• 1 dakikasını orijinal müzikle hazpfanriıış jeneriğine, 3 dakikasını ise müzik için mü-

Yazım

·• Genel akış niteliği "çok hızlı"dır.
• "Şehir Rehberi" niteliği ise oldukça ağır basriıaktadır. Hemşehrilerini haftanın önemli eylemlerine katılmaya. canlarını sıkmadari haberdar etme yöntemiyle teşvik edecektir.
• Ekrana çıkardığı her bir adet ünlüye karşılık en az bir adet ilnsilz çıkannak flzere yapımcılar birbirlerine şeref sözü vermişlerdir.
• Süresinin en fazla ifçte birini tüdyoda. en az üÇte ikilim sşkaltla harcayacaktır.
• Bizim Şehr'in gündüzü ile olduğu kadar-gecesi ile de ilgileııecıektir. •
Son söz olarak:
Program kendisini olduğundan "büyükM göımeyeoepıi bilıtıdae, ancak yine de ye•
teri kadar büyük olacainn çekinmeden belinmettedir." ~
O

peş ine
dü ştüm ;

bu
son g ün leri n
en çok
ko nu ş u l a n olay ını irdeled im
ve RP'nin oy pat l am ası
yapm ad ı ğ ını anl ad ım ,

korkum geçti. Ç ünkü laik
T ürkiyem iz'de A tatü rk
ilkele ri n i hi çe sayan
perçemli , sarı k lı , ö rümcek
t u tmu ş bey inler halen var ne
yazık k i. Bakın, ya o utanmaz
Cem alettin Kap lan ve

.

yandaş l ar ı A tam ı z ın k u k l as ını

DEVAJII QNDOIIUZDA

yapmı ş l ar ve yerlerde
sür ük ledi ler. Bizim Ata'mız ın
k u kl as ını yapma l arın a gerek
yoktu, çü nkü A ta'm ı zın
b üstleri dört bir tarafta var,
biz Atam ı z ı iy ice tanıyoruz.

KİMDİR?

Kit araba

A t a'm ı zın k u k l as ını

yapmalarına

-

ziğe ayıracaktır.

gereği

gibi d uran bu sorunun çözümü içi n
köy muhtarına kim yo l gösterecek?
Güney Köy lstanbul'un alt ucunda
güzel l iği ile korunması gereken bir
doğa parçası ama yönetic iler bu köye
nasıl g i dildiğini biliyorlar mı ? Biz
biliyoruz, bize sorabilirler... cs:ı--

ke lime?
Hayrete

ayın N.R. Hanetleri geçen ay; Patronla Editörün itişip, kakışmalannın kabak
tadı verdiğini serdetmişlerdi köşelerinde. Ben de ilk kez bu yaratıltn doğru bir
söz söylediğine şahit olup, kendime hakim olamayarak hak bile verip, tek yanlı
olarak artık Patronla uğraşmamaya karar verdim. Amma ve lal9n, ne demişler?
Her şey karşılıklı ... Eğer kendisi bu ateşkesi ihlal ederse alimallah ortahğı 32. Gün ta,.
rafından çekilmiş Bosna - Hersek fılmine çeviririm,
da böyle biline...

yasas ı

v u rulmasına karşı çıkı lı yor
ama, ay1lar küçükbaş hayvanları telef
ediyor. iki ucu pislenm i ş bir değnek

şaş ırdım .

Savaşma,

Avcılık

mu?

ayıların

görünce
Şaş ı rm ak

kelleşiyor

Siz de slDı gibi
blrileriyle.llfld kımak,
- - güzellikleri.

ve~i
paylaşmak~ ...

Kiillür ve sanat~
neler dup blfllğlnl
~ ~ .;.

O. . . . ., seyrettiğiniz,
~~ t j j m
8lldö1klııto
tadıha M'illak lsliyonaııt. ..

gerek yols:tu .
Çünk ü asıl onlar la ik
Türkiyemizi y ı pratm ak için
dı ş ül ke lerin kuklası o ldul ar.
Bak ın Cezayir'de d in
·
partisin in başa gelmesi yen i
bir dikta dönemi baş l attı .
Cezayir g ibi bizden çok geri
bir ül kede bile b unun
i mkan sız old u ğ u görül dü.
R efah oy pat l a m as ı ya pm ad ı
k i zaten, biz bun u d ü şü n e li m.
Oy a l mış old u ğ u bölgelerde
300.000'den fazla demokrat
oy k ull an ıl mam ı ş. Türkiye
gene linde A nad o lu'd a 800 bin
kad ar, Ege'de ise 500 bi nden
biraz faz la oy kaybettil er.
İstan bul'da ise seçim
sand ıkl arın da geçerl i erkek
oy l arı ku ll andıl ar. RP'li
muhta rl ar seçme nle r seçim
kağ ıt l a rını yo ll amaz larsa,
sonra da bizi m demokrat
seçmeni miz ü şenip oy
kull anmazsa tabii k i
Necme ttin E rbakan B aşbaka n
o lu r. Olur d a ne mi o lu r?
T ürki ye d ikta o lu r da y ine
Necmettin Bey' in hayali
o lmaz. Bi z im h a l kım ı z atasını
seve!.' zate n. Gü n eyd oğ u
A nado lu 'daki o lay la r
h a l k ımı z ın yeterince
m ill iyetçi du yg u l arını k a ba rttı
ve e lle r bi rbirine kenetle ndi .
Seçme nim iz kı zg ın da o lsa
N ecme ttin Bey' in k ad ay ıfının
pi ş m es ini be k lem ez. cs:ı--

Travestilerle yapılan

kısa solı/Jeıte Caııaıı Gökıı il,

Volkar, '111 sorular1111
bu yiit.den de soru larııı yamı/arı a ıı ·
B u iki travesti ııede ıı ek raııa getirildiler? Kimse de a ıı 

tekrarlaın akta11 ke ıulini a la madı,
/aşıla m adı.

merakı

METROPOLLERDEN
Paris'liler sigara
yasağına direniyorlar
KH . Haber Merkezi ... Fransa'da kapalı yerlerdeki
sigara içme yasağına karş ı , sigara içenlerin yoğ un l u k l a yaşam akta o l d u ğu Paris şehrinde ciddi bir
d i ren i ş baş l adı. Kendi lerine özgü bir kara mizah
an l ayışları olan Parizyenler, her sosyal sınıfta birlikte davranarak sigara içme yasağına karşı koyuyorl ar.
Sigara içmenin bir marifet o l mad ı ğ ı , insan sağ
lı ğ ın a cidd i zararl arı o l d u ğ u bir gerçek ama Paris'te
yaşanmakta olan bu durum, metropol insanın ı n birlikte eyleme geçmesi açısından ilginç bir örneği
o lu ş tu ruyor.

ç ı kan

Köşkii'ııiiıı balıçesiııde yap ıldı

KH. Haber Merkezi... Alır Götürür İs
tanbul program ı 7 kasımda yayımlanan
ikinci bölümünde B eyoğ lu'na gitti ve oecesiyle gündüzü ile Beyoğlu'nu mılatm~yı
denedi. Kurgu ve anlatım eksikliğinden
midir, yoksa yorum mılayışından ınıdtr?
Belli değil; Beyoğ lu tam olarak verilemedi. Yalmzca kesik kesik bölümler
vardı ve yine anlaşılmaz bir biçimde Beyoğlu'nu anlatan kısa klip, yönetmen tarafından iki kere verildi .
KH ekibi çekimlerin bir bölümünde TRT
ekibini tak.ip etti ve progrmnda yer almayan ya da yeterince açıklmıamayan

la m adı .

Konuya ili şk in SABA H gazetesinde
ay nen yay ı m lı yoru z:

ile ilgili çekimler Malta

haberi

cs:ı--

A\1JK SİYASİ GAZETE

N)ST~I!~İYYE

noktaları ıesbit eni. Önder Gök'ün çektiği
fotoğraflar ile, i şte ekrana ymısımayanlar:

GELECEK AYI.ARDA NELER VAR?

Alır Götürür İstanbul eğer devam
ederse (bu konuda çeşitli dedikodular
dolaşıyor) gelecek ay larda neler yayın lanacak? Halihazırda çekimleri yapılmış olan bazı konular var. Ancak
bunların yönetmen Kudret Sözer tarafından programa alınıp alınama
yacağı bilinmiyor. cs:ı-DEVAMI ONDOKUZDA

BİZiM'"ş~HİR

B_i_zifü:[~H_iR
______________,

r -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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•

,,

•

BELEDiYE RADYO TELEViZYONU
yayınına başladı
YA_Y_I_N_I_L_K_EL_E_R_I_ _ _--c-'I

L _ __ _ _

Eşitlik - Özgürlük - Demokrasi
BRT, yayın ilkelerini ve programlarını
"kentsel iletişim kanalı" olmçının
bilinciyle, yükümlülükleriyle Istanbul'un
istekleri, gereksinimleri doğrultusunda
düzenlemektedir.
BRT, siyasal, düşünsel, inançsal, kültürel
ekonomik alanlarda "kanu yararı"
dışında hiçbir bağımlılık, hiçbir önkabul,
hiçbir hedef taşımaz, taşımayacaktır.
BRT tüm İstanbul ve tüm İstanbullular'a
tek tek kişiler, tek tek kurumlar düzeyinde
eşit olarak yaklaşır, yaklaşacaktır.
BRT, temel yayın ilkeleri olarak
belirlediği kamu yararı ve eşitliğin ancak
çağdaş demokrasi anlayışıyla, ancak
özgür tartışmayla gerçekleşeceğine inanmaktadır.
BRT tüm bu nedenlerle mikrofonunu, ekranını tüm İstanbul'a, tüm
istanbullular'a açmaktadır, açacaktır. Cst--

!

KH. Haber Merkezi ... Görkemli
olmasına gayret edilen bir canlı
yayınla (aksaklıkları hoş gördük)
Belediyenin· radyo televizyonu BRT
yayına girdi.
Kamuoyunda ellerinde bundan
sonra yayınlayacaklan yedek
program olup olmadığına dair
ciddi şüpheler bulunan BRT
yönetiminin henüz yeterli ve
gerekli araç gerecini de
gümrüklerden çekemediği
bildirili yor.
Şehrimiz açısından son derece
olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilen bu girişim
dolayısı jle Belediyemizi
kutluyoruz.
BRT açılışı s ırasında dağıtılan
broşürde yer alan ve
"EŞİTLİK- ÖZGÜRLÜK DEMOKRASİ" başlığı altında
sıralanan yayın ilkelerini
·
okuyucularımıza duyurmayı

görev

saydık.

özellikle

(si-

•

Bahailik Istanbul' da da
örgütleniyor

i stan

b u 1' u

İstan · bul

yapan
üm dünyada etkili bir biçimde örgütlenmelerini neredeyse tamamlayan Bahailik lstanbul'da da örgütlenme çalışmalanna başladı.
Bir örgütün adında "Dini" sözcüğüne rastlayınca ister istemez bağnazlık/an şüp
helenmeye alışunlan bizleri şaşırtan, modem görünüşlü bir broşür ile kamuoyuna
açılan Bahailer'in bundan sonrn ne yapabilecekleri, nereye kadar ve kimlerden
tepki görmeden çalışmalarını sürdürebilecekleri hemşehrilerimiz arasında merak
konusu oldu.
Demokratik ve Laik Mustafa Kemal Türkiyesi'nde herkese hoşgörü ile yaklaşılması
gerektiğine inanan gazetemiz, tanıtım broşürlerindeki metni aynen yayımlayarak sız
leri bilgi sahibi kılmak istedi;
Bahai Dini ve Bahai Dünya Toplumu

T

Giriş:

. ..

Bahai Dini bağımsız bir dünya dırudtr.
Bahai dünya toplumu tüm ulusları, sı
nıfları, iş ve meslekleri içermekte, çeşitli
dinsel ve etnik kökenli insanları birleştirmektedir. Bugün için sayılan 5.5 milyon civarında olan Bahailer, 214 ülke ve
bölgede, 1 11.000'in üzerinde yerleşim bj-

riminde .yaşamaktadır. Bahai Dini'nde
21 OO'ün üzerinde etnik grup ve kabile temsil edilmektedir.
Bahai Kutsal Eserleri
Bahai toplumunun yaşamını yönlendiren
eserler, Bahai Dini'nin peygamberi Hz. Bahaullah'ın çok sayıda kitabını, oğlu Hz. Abdülbaha ve onun torunu Hz. Şevki Efenaçıklamalarını
di'nin
yorum
ve
içermektedir. Bahai eserleri bugün için
800'ün üzerinde lisan ve lehçede okunabilmektedir.
Bahai İlkeleri
Bahai Dini'nin temel ilkeleri Tanrı birliği,
dinlerin birliği ve in sanl ığın birliğidir. Hz.
Bahaullah, ilahi Vahyin sürekli ve gelişim
süreci içinde olduğunu öğretmiştir, Tanrı
Elçilerinin görevleri, insan toplumunun ruhani evrimindeki aşamaları temsıl etmektedir. Bahailer insan lı ğın Tanrı tarafından yaratılmış tek bir aile olduğuna
inanırlar. Bahai toplumu insanlığın birliği
ve dünyada barışın kurulması için çalışır.
Bahai Dini'nin öğretileri, birlik ve barışa
bugüne kadar engel olan sorunlara çözümler önermektedir.

Cst--

L------------------ uAYDİBRT

Demir OZLU
sveç'in en çok okunan gazetesi Dagens
Nyheter'de ilgi çekici bir yazı yayınlayan
Johannes Salmin.en, Yahudilerin, bundan 500
yıl önce İ spanya'dan Türkiye'ye göçmeleri
olgusunu
k9nu
edinmiş.
bu
olgu
çerçevesinde, Ispanya'da, katolik bağnazlı ğ ı
başlamadan önceki
Arap ve Yahudi '
kültürlerinin karı ş ımıyla da oluşmuş olan
kozmopolit kültürün erdemlerini belirtiyor.
Kozmopolit kentlerin kültürel dinamizmi ve
Arap döneminde yaşanan yaratıc,ı kültürel ortam, o
dönemin kültür merkezi olarak Toledo'yu ele alan,
günümüz İ spanyol yazarı Juan Goytisolo'nun da
günümüz Avrupa'sında en çok üzerinde durduğu
sorundur.
Salminen'in önemli yazısını gazetenin İsveç muhabiri
•

1

'

özetliyorunı:

olarak
· .- ~
· ~..,'"'
Yazara göre, Kur'an cenneti "bol sulann aktığı büyük bir
~
bahçe" olarak betimliyordu. işte Orta Çağ'da Arapl arın
da, Berberlerin de, Yahudilerin ye yerl eşmiş oldıık.l an
Ispanya'da Elhamra çevresi böyle cennet gibi bir yerdi.
Arkada hiç erimeyen karlarıyla Sierra Nevada dağları
uzanıyordu. Darro nehri oradan doğuyordu. Yasemin •
,t
•
--._.
•
kokulu vadiler, çeşmelerden akan s uların ç ıkardı ğ ı sesler, l492'de Yahudileri İspaııya'daıı çıkarqıı kraliyet kararııamesi
ı ş ık bolluğu ...
Yiyana'da yaşarlarken, İspanya'da gördükleri baskıları an l attığı Elias
Joharınes Salminen Araplarla Yahudilerin birarada, bir
kültür ortamı oluşturarak yaşamaları tarihsel olgusunu , bunlara inanmamıştı. Onun düşünces ine göre İspanya'da böyle şeyler
ol amazdı.
sadece Orta Çağ l spanya'sında olmadığına da dikkati
Arap İspanya'sında Yahudilerin yaşamı dalgalı oldu. Örneğin
çekiyor bu arada. Bir dönemde, Kahire'de Sultan
Samuel'in oğlu Josef, babasının yerine geçmişti . _Ama onun kannaşık
Selahattin'in saray doktoru olmuş Moses (Musa)
!'v"aimonides' in kitabına göndermede bulunuyor: Musevi- huyları ve yakınl arı lehine yaptığı nüfuz ticareti ispanya Araplar'ında
Yahudilere karşı nefret yarattı . Bir gün halk Josefin sarayını bastı,
lslanı kültürünün Aristoteles'ten sonra tıp ve matematik
onu öldürdü ve şehir kapısına astı.
alanlarında büyük bir miri!S bıraktığını belirtiyor.
Elharnra'da da öyle o lmuşt~r. Orneğin I000 yıllarında bir Anıa ardından saray doktoru ve şair-i azanı olan Salomon Almoalem
Musevi olan Samuel (lsmai l) ibn Nagdela, Arap vezir olabildi.
ispanya'ya son darbe AlmoravMerden geld i. Afrika kökenli bu
Granada'da vezir ve başrabbindir. Arap şiiri ni çok iyi
fanatik Müslüman hanedan (Arapça: ribaı) l 145'te bütün İspanya'ya
bildiği için Talmud'u da iyi bilen bir ad,trndır bu. Yirmi
sekiz yıl bu çok verimli topraklarda barış ve iyi yaşanı a savaş açtı.
A lmoravıl er I056-1 147 arasında Kuzey Afrika ve ispanya'da
için çalı şm ı şttr. Samuel, Afrika'da paralı askerken
egemen olmuş bir hanedandır. Mezheb Fas'ın güneyinde, Senegal
Andalusia'nın yüreği olan Cordoba'ya taşınmıştı. Bu
nehri çerçevesindeki halk arasında oluşmuştu . Bu köktenci lslam
dönemde Cordoba giyimden ticarete kadar herşeyi ile
inancını Yalıya ibn lbralıim kurmuştur. Akımın ideoloğu Faslı hoca
B ağdat ve Konstantinopolis gibi bir dünya metropolü
olmak istiyordu . Yahudiler de bu beldede çok mutlu Abd Allah ibıı Yasiıı'di. Almoravı (Arapça: al-murabinın)
hanedanının ilk hükümdarı Abu Bakr a/-Lamıwıı ile onu izleyen
yaşamaktaydılar.
Yusııf ibn Tashujiıı, Cezayir sahillerine kadar egemen oldular ve
Elias Canetti de ata larının İberya yarım adas ı
Yahudilerinden geldiğini anlattr. Ataları oradan Tuna Yusuf 1062 yılında Marakeş kentini kendi başkenti olarak kurdu.
Sevilla'daki Abbas, hükümdarının i steği üzerine Yusuf, 1086'da
nehri kıyısındaki Rusçuk'a taşınm ı ş lardtr. Annesi ona,

İspanya'ya geçti , Kastilya yakı nında İspanya_ Kralı Yl.
Alfons'u yendi ve 1090'da bütün Müslüman lspanya'yı
kendisine bağladı.
Bu dönemde birçok sinagogu ile Toledo bir Yahudi
merkezi olarak büyüdü.
.
I 492'de katolik krallar Ferdinand ile Isabella, ispanya
Müslümanlarının son kalesi Granada'yı aldıklannda
Yahudilere yol göründü.
.
Yazar Salminen, bu noktada, ispanya Müslümanlarının
Yahudilere gösterdikleri hoşgörünün bir efsane
olmadığını
belirtiyor. Ye bizzat Kur'an'dan ve
Muhammed'in Yahudilere karşı davraııışlanndan
örnekler sunuyor.
"Kur'an 'kitap'a inanan halklara yani Musevilerle
Hıristiyanlara dostluk gösterir" diyor. Muhammed,
Medine'yi alırken bir Yahudi vahası olan Kaybor'da
konakl_adı ve vahanın sahibi Yahudiye iyi bir para
verdi. lslamiyetin egemen olduğu yerlerde Musevilerle
Hıristiyanlar
örneğin
silah
taşıyanıaınak,
ata
binememek gibi ayrımcılıklara uğruyorlardı; fakat
inaııçs ızlann durumu öyle değildi, çok kötüydü. Onlar
dine dönmek ya da ölmek zorundaydılar. Museviler en
çok Cordoba'da, Selhattin'in
Kahire'sinde ve
Abbasılerin yönetimindeki Bağdat'da rahat olmuşlardır.
1492'de Yahudiler, ispanya ve Portekiz'den atılınca
Akdeniz'in yeni beyleri Osmanlt ülkesinde s ı ğınak
buldular, diye yazıyor Johannes Salminen. Kısa
zamanda 40 bin Musevi Boğaziçi'nin çevresine yerleşti
ve kırktan da çok sinagog inşa etti.
fkinci toplanma yeri Selanik oldu. l 5 J 9'da bu kentin
nüfusunun yandan fazlası Yahudi idi. Bu büyük göçten
önce, 1400'1erde Tüı:kiye'ye göç etmiş bir Fransız
Yahudisinin bir mektubunda yazd ıkl arı çok önemlidir:
"Almanya'da bizden olan köylülere yapılan eziyetleri,
ölümden beter muameleleri ben de duydum, çıkarılan
mezalim kanunlarını, cebıi vaftizi ve afaroz ilamlarını...
Sizin için Hıristiyanlar arasında yaşamaktansa,
Müslümanlar arasında yaşaınak daha iyi değil mi?
burada kendi incir ağacının gölgesinde yaşayabilirsin."
Bu mektubu not ettikten sonra yazar, Osmanlı ülkesine
gelen Yahudilerin bilgi ve sermaye de getirdiklerini,
ticaret ve _sanayide can lılık yarattıklaı·ını ve Sult,ın
Beyazıt'ın lspaııya Kralı Ferdinand'la alay edercesine:
"O ülkesini harab etti, bizi de zengin" dediğini yazıyor.
Portekiz ve Flandre'daki engizisyondan kaçan ve
1552'de Muhteşem Süleyman'a iltica eden Josef
Nassi'nin efsanevi zenginliği de bilinmektedir.
"Ama" diyor yazar, "bu şımarık doğu Yahudilerini
karanlık bir gelışim de bekliyordu." 1800 yılları başında
lstaııbul\ı ziyaret eden yabancılar, Yahudilere kar~ı
olan çirkin aşağılama, çocukların bile ettikleri alaylar
karşısında şaşkına uğruyorlardı. Toplumsal çalkalanma
yeni bir insan tipi yaratınıştı I taııbu 1 'da: Korkak ,
çekim er, sinik bir yeni insan. Bu yeni insaıı tipi kentin
arka sokaklarını doldurınuştu.

Cst--

DEVAMI ONDOKUZDA

bütün

istanbulin kitaplar

değerlere

İstanbul'la ilgili kitap yayını neredeyse moda oldu ... Bu yararlı modanın

saygıyı a

• • •

yeni ürünleri en çok satan kitaplar arasında yer almaya
KR Haber Merkezi... Son yıllarda İstanbul'la ilgilenmek
ne redeyse moda o lm aya başladı. lstanbul'un günden güne
yok o lmaya yüz tutmu ş bir şehir olduğunu anlayan istanbul severler bu konuda çeşitli platformlarda kamuoyu
o lu ştumı aya başladılar. Bu çalışma l arın bir. diğer sonucu
da say ı sı esasen az olan kitapçı vitrin lerini lstanbul ile ilgili kitapların süsle meye başlaması. Bir yandan bankalar
armağan o larak bastırdıkları çok pahalı kitaplarla bir arşiv
h_izmeti sürdürürken, bir yandan da ILETIŞIM Yayınları
"Istanbul Dizisi" adıy l a bir dizi başlattı. Bu dizinin yeni
kitap\arı :

ESKi ISTANBUL YAŞAYIŞI
MUSAHIPZADE CELAL
Dizinin 8' inci kitab ı , 226 sayfa, enflasyona karşı kitaba
fiyat konulmamış; kitapçılara da herhalde özel olarak bildiriliyor. .'.
..
ŞEHiR DUŞTU! .
.
Çeviren; Dr. KRITON DINÇMEN
Bi za n s lı

nanca

tarihçi Francis'den lstanbul'un fethi. Eski Yuçev iren Dr. Kriton Dinçmen Dizinin

as lınd an

başladı.

9'uncu kitabı, 112 sayfa. Bir de ek haritası var. Fiyatının
da enflasyonla problemi olduğu aşikar.

SON OSMANLILAR
MURAT BARDAKÇI
Gri Yayınları'ndan çıka n kuşe baskılı kitap birçok belge ve
fotoğraf da içeriyor. Fiyatı şimdi lik seksenbin lira. Çok
~ısa zamanda üçüncü b~skıya ulaşmış.

ISTANBUL'UN TARiHi YERLER KLA VUZU
M. ORHAN BAYRAK
Gözümüzden kaçan bu kitap aslında I 966'da basılmış ve
ikinci baskısı da 1990 y ılında yapılmış. Fekabe Yayınları'nın ürünü -0laıı kitap, okullara da "öğre tim açı
sından yararlı" olarak öneriliyor. içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın devasa bir damgası var. Bu damga ister istemez
diğer kitapların yararsız olduğu düşüncesini yaratıyor insanda ama yapabilecek bir şey yok. Hala resmi mantığı
o_lan, demokrasiyi fellik fellik arayan bir toplumuz.
Oyle ya da böyle; bol kitaplı günlerin geri gelmesi insanı
sevindiriyor. ..

Cst--
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"İstanbul kuru soğana benzer. Kabuğu biraz kara ve buruşukt~r.
Bu, çevre kirliliğinin ve ülkenin içlerinden gelen yoğun göç dalgasının Y.arattığı sonuçlardan
biridir. Oysa, bu kabuğun altında nell:r olduğunu merak eden herkes, Istanbul 'un - sunduğu
olağanüstü zengin birikim karşısında heyecan duyacaktır."

1 yüzyıı · ve sonu

KÖŞEBAŞI

Betik

panayırı

ir şenlikti Kitap Fuarı. Belki. eski
ve öztürkçe karış ımı "Betik Panay ırı " demeliydik buna.
Ama komşunun tavuğu kaz g ibi
göründüğü için dikmişiz gözlerimizi yabancı dillere. Kitap Arapça'dan geliyor.
Fuar Fransızca'dan. Şimdi yeni modaya
uyup "Book Fair" diyebiliriz. Almanca'sını ya da Japonca' ını da kullanabiliriz. Kimsenin aldırdığı yok.
Adı ne olursa olsun bir betik şöleninden
nasibimizi aldık.. Her yıl yeni bir coşkuya
kapılıyoruz Kitap Fuannda. Aynı duyguyu bir süredir izleyemed i ğimiz kitap
müzayedelerinde de yaşıyoruz.
Yayınevleri ara ında kıyasıya yarış. Bu
fuara en son kitaplarını yetiştirmek için
büyük uğraş verdiler. Ben de "Hormon lu
Kafalar" adlı kitabımı ilk kez orada görüp
sarsıldım keyifle.
Kitap Fuarı bir fırtına, bir kültür çığlığı
olarak çıkıyor karşımıza. Sıra sıra kitaplar, renk renk çeşitli baskılar. kağıt ve
mürekkep kokusu, genç insanların ilgi
odağı. .. Burada aradığınız kitapları topluca buluyorsunuz. Kitapçılarda , bayilerde soruşturup bulamadıklarınız burada çıkıyor karşınıza. "Onu da alayım ...
Bunu da alayım" derken bir de bakıyorsunuz cebinizdeki para bitmiş. ama
mutluyuz.
Uçuyor gibiyiz.
Sezer'le el ele. kol kola dolaştık fuarı.
Onun da çevirileri çıktı piyasaya. Gustav
Meyrink'ten "Golem." Bir baş yap ı t. Thomas Berdhard'dan "Odun Kesmek." Biri
Alman. Biri Avusturya'lı Türkiye'de çok
az tanınan müthiş yazarlar.
Kitaplar sıra sıra ve öbek öbek.
Fuar bitti ama görüntüleri ş imdi bile canlı
belleğimde.
Yazarlar imzalıyorlar yapıtlarını. Kiminin önünde bir kuyruk.
Kimi hüzünlü, bir imzacı bekliyor, belki
öteki yazarları kıskanıyor.
Benim imza günüm yok. Bir defa ç ı ktım
imzaya geçmişte. Pi şman oldum. En iyisi
bir mühür kazıtmak. Yine de okurla, o gizemli kişikle karşı karşıya gelmek çok
önemli. "Işte okusun diye yazdığım kişi
bu .. " Ama kim bu adam? Bir imza atıyor
sunuz ve gidiyor. Büyük soruml uluk bu ...
Sonra bir aç ık oturum. Kitaplardaki İs
tanbul. Profesör Semavi Eyice, Istanbul'un topografyasını, tarihini , an ıt 
larını inceleyen temel kitaplara değiniyor.
Bunların arasında tuğla kalınlığında, bir
metre uzunluk ve genişliğinde olanlar ~a
var. Semavi Eyice polis romanlarında Istanbul'a ve Türklere pek iyi gözle bakılmadığını söylüyor.
Orhan Koloğlu
Piyer Loti'yi ve " mutsuz Kadınlar" adlı
kitabını anlatıyor. anlaşılan birileri Loti'yi
kandırmış. Ama İstanbul kadınları pek
sevmişle r
onu. Doğan Hızlan yazarlarımızın artık Istanbul'a önem vermediklerini kanıtlamaya çalışıyor. Stefan
Yerasimos ise İ stanbul'd an söz açan seyahatnameleri anlatıyor. Bunların en iyi
koleksiyonunun Atina'da bir kütüphanede

B

bulunduğunu açıklıyor.

Konferans salonu dışında kitapseverler sel
gibi akıyor koridorlardan.
Ter içinde kalıyorum.
Görkemli bir olay. Canlı ve diri. İstanbul
yaşamın ı_n bir parçası artık. Kıpır kıpır
herkes. Oylesine ki, kitap bile toplatılıyor
bu arada ...
"Kambersiz düğün olmaz" diye avunıı.yoruz.

Csf--

Osmanlı başmimarları

he Guide Jstanbul dergisi, Kasını 1991'de ilk sayıs ına bu sa tırlarl a başladı. O
The Gu ide lsta nbul , sadece yaba n cı l ar değil, hepimiz için ilginç konularla dolu.
gün bu gündür, gerek Istanbul'u ziyaret edenlerin, gere2k ye rleş ik İstanbul Mesela , Orhan Pamuk'la, Güler Sabanc ı 'yl a, Rıfat Özbek'le, veya Ömer Koç'la Islul a rın ellerinde, evlerinde, cepleril}de sürekli bulundurdukları bir yay ın o ltanbul'da bir tatil günü yaşamak nasıl o lurdu?
clu. İki ayda bir yayınlanan bu İngilizce "İstanbul rehbe ri", yaba ncı lara şehrimizde
lsta nbul 'un ünlü ve seçkin antikacıla rını tanıyorsunuzdur. Peki , ünsüz ama seçbir İstanbullu gibi yaşamanın yollarını göste riyo r. İstanbul ' un yerlilerine ise,
kin olanları biliyor muydunuz? Ya ela , sıraclışı bir yılbaşı a lışverişi yapmanın yolyaşadıkları şe hri biraz da yabancı gözüyle değe rl e ndirme olanağı sağ l a r! a rını? !kinci Dünya Savaş ı s ı ras ınd a Türkiye'cle cirit atan casus l a rı? Boğaziçi yalıl a nnın öykülerini, balık göçlerini? Nefis bir b~ık pilaki tarifini? Sadberk
ke n, gündelik yaşamlarını kolayla ştıran yüzlerce pratik bilgi sunu yor.
Eğer The Guicle lstanbui 'la ha la ta nışma dınızsa, biraz ta nıta lım .
Hanım Müzesi'ni? Istanbu l'claki son yeni likl erı? Kapalı Çarşı'da pazarlık
efis bir kuşe bas kı , zarif ve ça rpı cı bir tasarını, o l ağanüstü gü:
yapmanın püf n oktalarını? Eski halı alı rken nelere dikkat etmek gerektizel fotoğraflar, son derece ilginç yazıla r, ve ardından İsta n~
~ğini? Sultanahmet.'in tarihi dediko.dulannı? Tü rk mutfağının erotizmini?
bul 'un tüm girdisini çıktısını e linizin altına seren sayfala r dolusu
~
•
Alışılagelmemiş bir haftasonu kaçakmağı yapmamn yollarını? O"manlı
şehir rehberi ... Sayfaları çevirirken, "yabancı bir yaym" diye düşü~
mutfağının unutulan lezzetlerini hangi restoranlarda bulabi l eceğinüyo rsunu z; "bizi bize yaba ncılar an latı yor" diye burkulu yorsunuz.
nizi?
Ama yan ılıyorsunu z. Kadrosunda yabanc ıl ar ela bulunmakla birlikte,
,:;ı
t.,.. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağ ı ,
bu halis bir Türk yayını. Yayıncısı, yapımcısı, yay ın kurulunun büyük
,:t:,J.;;;- ~ ~~ memleketimizde nedense son 10 yıldır gözden düşmü , ihmal
çoğunluğu, basımcı ı (ve a nnele ri ve babaları) Türkler. Dergi iki bölüm- '°~~- ~~1ıı.~
edilir olmuştu. Ama birkaç yıldu-, başta yeni açılan lüks otellerin
ele n oluşuyor: makale le r ve " inforınation " bölümü. Paris'in Pariscope'u,
-~i{'
~
desteğiyle, geleneksel mutfağımız hı zla diriliyor. Vaktiyle
Londra ' nın Time Out'u gibı, Ista nbul'un The Guıcle'ı şeh nn tadını çıka nnanın
~
sultanla rın ve Osmanlı seçkinlerinin göz ve damak zevkine sunulan,
yo ll a rını gösteriyor. i şte "lnformation" bölümünde yer a lan konulardan sadece
hazırlanması _ m~şa~katli, e_nıek-yoğun nefasetler, şimdi birçok eski ve
birkaçı: Restoranlar (ne rede ne yenir, öze lliği nedir, kapalı oldu ğu günler var mı ,
.
yenı ıestoranlarda onumuze getırılıyor. Uzun yıllardır Istanbul'da yaşayan
ne kada r pahalıdır, hangi kredi ka rtl arı geçer, ve tabi i adresleri ve telefonları) , barAınerika'lı bir gazeteci, The Guicle Istanbul 'un son sayısında işte bu restoranları
lar/ kafeler, a lı şve riş rehbe ri , eğ l e nce ve sa nat o l ayl a rı , çocukl a rın J sıa nbul 'u, otela nlatıyor: "From the Sultan's Table" .
le r, e mlakç ılar , fuarlar, tarihi ve turistik yerler, spor tesisleri, güzellik merkezleri ,
Eğer bunun gibi daha birçok ilginç makaleyi okumak, istanbul'u biraz daha
hamamlar, yaba n c ı kültür merkezleri, tren ve feribot tarifeleri , araba, uçak ve rekkeşfetmek istiyorsanız , The Guicle Istanbul'u büyük kitapçı ve gazete bayilerinde
(le kiralama , vs.
bulabilirsiniz. (Bilgi için, Tel: 264 25 27 ve 269 87 90)
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Kısaltmalar:

KK: Kredi kartları, L:
LLL: Pabalı

•

İmar ve
İşlerinde; pa-

Yapı

dişah tarafından atanmış
olan "Mi mar
Ba ş ı " lar çok önemli
yer tutardı. 1537 yı
lından
1830 y ılın a
kadar 2 1 Mimar Başı
atandığını Divan kay ıtlarınd an
öğreni
yoruz. Bunlar dı ş ında
da Mimar Başı atanmı ş olabilir,
ancak kayıtlarda görülmemektedir.
Bunl ar sıras ı ile şöy ledir :

1. Mimar Sinan 1537-1587
2. Mimar D av ut 1587-1598
3. Dalgıç Ahmet Çavuş 1598-1603
4. Mimar M ehmet Ağa l 603-?
5. Mimar Hasan Ağa 1638-?
6. Mimar Ka s ım Ağa 1640-1644
7. Mimar Mustafa Ağa 1644-?
8. Mimar Kas ım Ağa 1644-? (Tekrar)
9. Mimar Mustafa Ağa 1650-1665
1O. Mimar İ s mail Ağa 169 J-?
11. Mimar Mehmet Ağa 1697-?
12. Mimar Elhaç Hüsey in Ağa
1700-?
13. Mimar İsmail Ağa 1701-?
14. Mimar İbrahim Ağa 1717-?
15 . Mimar Mehmet Ağa 1724- 1737
16. Mimar Elhaç Hüseyin Ağa
1747-? (Tekrar)
17. Mimar Ahmet Ağa 1749-1753
18. Mimar Takir Ağa 1764-?
19. Mimar Nurullah Efendi 1793-?
20. Mimar Mehmet Rasim Efendi
1821-?
21. Mimar Abdülhalim Efendi

L _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1824-1830.
Bu mimarlar içinde Mimar Sinan
çok önemli bir yer tutmakta ve
ayrı bir inceleme konusu teşkil etmektedir.
Diğerlerinden
bazılarının yaptıkları önemli eserler
ise ş unlardır:

MİMAR DAVUT
Yeni Camii'nin mimarıdır. Ahır
kapı
İncili
Köşk'ü ,
Beyazıt
Kö ş kü ' nü , Mehmet Paşa Camisi'ni,
Divanyolu Sinan Paşa Sebili'ni
yapmıştır. Yeni Cami'nin inşasına
1597 yılında, Üçüncü Mehmed'in
annesi Safiye Sultan'ın emri ile
başlanmıştır. ancak tamamlayamadan ölmüştür.

MİMA R MEHMET AGA
Sultan

Ahmet

Camisi'nin

mi-

marıdır. Cami 1609-1617 yılları
ara s ında inşa edilmiştir. Topçular

Katibi Abdülkadir'in tarihine göre
1019 Muharremi evailinde, at
meydanında dualar edilerek temelleri atıldı. Her tarafına lağımlar ve duvar temelleri kazıldı.
Acemi oğlanlar ve bölük halkı topraklar çektiler. Kendilerine ziyafetler veri ldi. Tersaneden esirler
ve rençberler caminin i n şası için
çalıştılar.
Tophane
çeşmesi
(1611), İstavroz Mescidi (1612),
Tersane Kasrı (1613) zamanında
yapı l mıştı r.

LL: ·orta,

Abdullah Efendi
Korıı Caddesi 11, Eıııirgan,
Tel- 277 57 21
Bir za m anların en gözde
restoranlarından biri olan Abdullah
Efendi, şimdilerde pek sık
hatırlanmıyor. Oysa, Emirgan
sırtlarında, gen iş ve çok güzel bir
bahçenin ortasındaki bu ferah
restoran, hala nefis Türkyeıııekleri
sunuyor. Hele "A bdullah usulü "
levreğin i n tadı uz un süre
unuıulmııyor. KK: American E>::press,
Diners Club, Visa. 12.00-15.00: 19.0024.00. Sa lı kapalı. (LLL)

Taner Vidinligil
stan bul'un

Hesaplı,-

MİMAR HASAN AGA
Bağdat

ve Revan Köşklerinin mi-

marıd ı r. Bağdat Köşkü , Topkapı
Sarayı'nın dördüncü av lusunda bu-

lunan, 17. yüzyıl mimarisinin bir
baş eseridir. Bağdat'ın ikinci fethi
hatırasına 4 . Murad tarafından
yaptırtı l mıştır. Sultan bütün isteğine rağmen 1639 yılında tamamlanan köşkte zevkli sefa sürememiştir. Revan Köşkü ise yine
4. Murad tarafından yaptırtı l mıştır.
Geniş saçağı, büyük kubbesi ve
zarif bacası ile bir sanat şahese
ridir.

MİMA R KASIM AGA
Sefere çıkacak Kaptanı Deryalar
Sepetçiler
Kasrında
Padişahın
elini öperler ve hayır duası alır
lardı. Köşk Mimar Kasım Ağa zamanında altı ayda inşa edilmiştir.

MİMA R MUSTAFA AGA
Köprülü
Mehmet
Paşa
sadaretinde, Yeni Cami'n in yeniden
ihyası için, Valide T urhan S ul tan' ı
ikna etmiştir. Böylece camin in tamamlanması devrin Mimar Baş ı
Mustafa Ağa'ya k1smet o l muştur.
Cami J663'de tamamlanmıştır.

MİMAR MEHMET AGA

B ab'ı H umayun önündeki Üçüncü
Ahmet Çeşmesi onun zamanında
yapıl mıştı r.

Csf--

B'E TİKFAiR -----------------~

ALa Turka
Hazine Sokak 8, Oı1aköy,
Tel. 258 7924
Ortaköy'ı"iıı en iyilerinden. Mantısı,
köftesi ve böı-ekleri için gidil(yor.
12 00-22.30 (LL)

Guide

lstanbul'dan

sunulan lezzetli yemekler, biraz
modem ize edilmiş olmakla, birlikte
kesinlikle Osmanlı çeşnisi taşıyor.
Uzun bir Pazar öğlesi için ideal.
12.00-15.00, 1930-23.30. KK: Visa,
Americaıı E.,press. (LLL)
Beyti
Orman Sokak 8, Floıya,
Tel- 574 09 63
.
Türkiye 'niıı en iyi el lokanıalarıızdaıı
biri. Başlıccı tüm KK'ları . 12.00-24.00.
Pazaı1esi kapalı. (LL)
Borsa
I Ja/askargazi Caddesi, Şair Nigar
Sokak 90/1, Osmanbev, Tel. 232 42 00
Klasik Tı"i rk yemekleri su ııa ıı,
isıanbul 'u 11 köklü lokcııı ta/arıııdan
biri .Beğendili Kebab 'ın ı ve Karidesli
E11gi11ar'mı özellikle ıaus(ye ederiz.
11.00-23.00. Eminöııü'ndeki
şubesinin (Tel: 527 18 21) yan ıs ıra ,
bir süre önce Beyo,~lıı 'nda birfası
(ood lokcııııası açtı. (istiklal Caddesi
87, Tel: 245 14 70). Başlıca tüm
KK'ları. ( LL)

Ali Baba
Kireçburııu

Caddesi 20, Kireçburnıı ,
Tel- 262 08 89
Balık ve meze sever/erin
vazgeçemedikleri, köklü ve mütevazi
bir balık lokantası. lsıanbı ıl 'uıı en
iyisini bilen seçkinlerine orada
rastlamak her zaman mümkün.
12.00-24.00. KK: Visa, Master. (LL)

Çatı

lstiklal Caddesi, Peremeci Sokak 20/7,
Beyoğlıı, Tel: 2510000
Beyoğlıı'ııda . akşamüstü bir sinema
veya liyaıro sonrası yakınlarda
gidilecek eıı boş lokaıııalardan biri.
Sanatçı ve aydmların sık sık uğradığı

seçmeler

"Sıcak

bir oıtam. Ge11el/ikle ccınlı klasik
veya caz müziği var. Pazarları
kapalı. KK: Visa. (LL)

Çiçek Pasajı
Galatasaray. Eğer hala gitmediııizse,
ünii Tiirkiye sıııırlarını aşan bu
meyhaneler sokağıııa biraıı önce
gidin. Jsıanbul üzerine yazılmış en ()'i
kitaplardan biri olaız "
The Blııe Gıı ide"ın dediği gibi "başka
diinyalara göçmüş iıısaııların rııbları
da dabil. Jsıanbul 'da herkes birgıiıı
oradan geçer."
Darüzziyafe
Dariişşifa Sokak, Beı•azıı,
Tel: 51184 14
.
Geçen yıl açılan Darüzz(yafe (J'tll1i
ziyafet kapısı), Süleyman iye
kı-Uliyesinin bir parçası. Kanııni
ıarcıjiızdan Mimar iııan'a , yoksııllar
için aş evi olarak yaptırı lmış. Gerçek
Osmanlı yemekleri için nıutlcıka
g."clilııı esi gereken bir yer. Sı-Ueymcın
Çorbası, Kol Böreği, Avcı Kebabı , ve
Vişneli 1.;kıııek Tatlısı leziz
yeıııeklerinden sadece birkaçı. İçki
servisiyok. 12.00-15.30, 18.00-24.00.
KK: Visa, Masıercard, Eurocaıd.
Diners. (LL)
Deniz
Kefeliköy 23, Kireçbıırıııı,
Tel. 262 67 77

Boğaziçin'ııiıı

balık .
Karides Krokeı ,
Balıklı Börek ue Karides ızgara
spesıj•aliteleriııden . 12.00-23.00. KK:
\.'isa, Amex, Diııers. (LLL)

(Fi

lokaıııalarından.

Develi
Balıkpazarı, Giimıişyiizük

Sokak 7,
Sama/ya, Tel: 585 11 89, 585 43 86
19!2'den beriisıalbıı/'u11 eıı iyi eı
lokaıııalarıııdan biri. l iznıaıılığı
gı"iııeydoğu Anadolıı yemekleri.
Patlıcanlı Kebab 'ı, Fıstıklı Kebab'ı l'e
Künefe'si enfes. Tzımleı/eri ise bal
dökiiliip yalaııacak ciızsıeıı. Özellikle
öğle yemekleri için ıaı •sı)ıe edilir.
72.00-24.00. KK kıılla111/1111yor. (LL)
The Dining Room
! !otel Gezi, Taksim, Tel: 251 74 30
Boğaz ınaıızaralı, kaİiteli bir otel
resıomııı. Hem Tiirk, hem
ıılııslararası )'eıııekler sııııııı•or. Açık

biife kahmlt; 07.00-7 1.oo.· öğle sen•isi
72.00-15.00, akşam servi.,ı ise 19.0024.00 arcısı. Başlıca tii111 KK 'ları
(LLL)

Divan
Dil't/11 Oteli,

Elmadağ,

Tel: 231 ., 1 00
mükemmel
yeıııekleriııde11 ı•e servisinden, ı·e zarif
aııı/Jiaıısıııdaıı biçbir şe)' eksilmeı•eıı
lokcınıa. Tı"irk mutfal}, nı;ıı mihenk
36yıldır lilizliğiııde11 ,

tcışlarıııdcm . Resen •cıs ı·oıı taı•s iı•e

edilir. Ba lıca l(iııı KK'/cm . rriLJ

Les Ambassadeurs
Cevdet Paşa Caddesi 113-115, Bebek,
Tel: 263 30 02
Bebek Ote/i 'ııin bu zarif restoranında,
pencere kenanııda oturmak denizin
üstünde oııı rmak gibidir. Tı"irk ve
uluslararası yemekleri her zaman iyi,
servisi birinci sınıjiır. Perıcere kenan
için reservasyoıı yapı lması tavsiye
edilir. Başlıca tüm KK'/arı. 12.0024.00. (LLL)

Doğan

Ressam Hikmet
Tel: 277 80 30

Oııaı

Sokak 2,

lstinı •e,

.

ı"ir('.J'.)'a lokaııtcısı
Doğaıı . ayııı

ekohinden gelen
zerafeti ı•e benzer

)'enıeklerı (Fransız, Rııs ı •e Tıırk

1111/tjağı) S/1/lll.)'Or.

20.00-24.00.
(LLL)

12.00- J5.00;

Başlıca lı"i111 KK'ları.

Ece Bar
Kamacı

Sokak 10, Arııavııtköı•,
Tel: 265 96 00
.
Geçen )'il Lel'eııl'te11. Arııauııtkö)''de
resıoır/edileıı eski bir 1?11111 euiııe
ıcışıııan bıı restoran ı>e bar, yiııe çok
gözde. Veyiııe Tı"irkyeıııek/eri

Asitan e
Kar(ye Hole/, Kariye Camii Sokak 18,
Edirııekapı, Tel: 534 84 14
Kariye Müzesinin yemen yanı nda,
Turing Klübü tarafından restore edilip
bir süre işletildikten sonra, özel sektöre
devredilen Kariye Oteli'nin hıızıır
veren restoranı geçen yıl açıldı. Hafif
bir klasik Türk mı"iziğ i eşliğinde

sıımıyor.; cımcı geleııeksel olaıılarda11

zzı•ade. Ece llaıııın 'ııı ya.,rcıııığı, sebze
ı•e bak!agil a,~ır/ıklı ÖZf.iı"iıı çeşnileri.
Canlı m(izik ı>cır. KK· \'isa. (LLL)
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Istanbul'u yıkıp ba~tan yapmak

İstanbul 'da yaşayan enayiler

üstüne bilimsel bir analiz

H

K

- Nerde gö nderdiğimiz kininler, atebrinler, demiş.
Muhtar ş i şine ş inine dönmüş kahvedekilere:
- Ben size söy lemedim mi bize bunun he ab ını
sorarlar diye? Aç şu dolabı Mehmet Ağa.
'
Dolap açılmış. Kutu kutu kininler, atebrinler.
Kıssadan hisse değil; kıssadan kıssa:
Bizim apartmanın yöneticisi bir türlü kaloriferi
Geçen gün:
- Yahu bu kadar para verdik? diye soracak olduk.
Hazret hışımla:
.
- Ben bilmez miyim sizin hesap soracağınızı ... i şte
hepsi depoda . Damlası eksik değil. Ben burada
yöneticilik yaptıkça eksilmez de, dedi. Minaların,
ablamın Muratlar'ın da kaloriferi yanmıyor. Daha
kim bilir kimlerin. Enayilik dosyasında böyle
aynntılar da var.
Bunu da ihat Bey anlattı. Papa diyesiymiş ki:
- Cennette seks yoktu r.
Bizim Din alimleri ise:
- Ne demek yoktur. Cima Allah'ın kullarına tanıdığı
en büyük lurufrur. Cimasız yaşayacaksan hiç
yaşama. Cennete, Cehenneme gitmişsin fark etmez.
Elbette Cennette cima vardır ve günde üç defa icra

.

baktık.

Mustafa Nihat Özön (Bendeki nüsha 1979)
Enaniyet: Kendini beğenme, diyor.
Ferit Develioğlu ( 1962) de Enaniyet kendini
beğenme, bencillik açıklamasını yapmış.
Gittik eski yıllara:
Şemsettin Sami başka şeyler söy lemeye başladı.
Kamus-u Türki"ye göre ( l 900) Ena'kap kacak desti
filanmış. Enaniyet ise benlik gurur hodbinlik demek
oluyor. Bunların hepsi baş ka başka şey l er ya,
gelelim Enayi sözc üğüne . Bu sözcük Ena'dan
alınma imiş yani boş, kof bir insan olma, kendini bir
şey zan etme anlamına geliyormuş. aynı zamanda
mağrur, cahil, bayağı adam demekmiş. Enayilik ise
benlik ve gururla kanşık cehalet ve bayağılık demek
oluyormuş.

Aldık Ahteıı

Kebir'i (1900). O da Ena kap kacak
filan dedikten sonra El Ena eğle nmek tehir etmek
(geciktirmek) teenni üzere olmak (ihtiyat) demektir,
diyor. Buradaki açıklama öteki lere benzemiyor.
Gelelim Kamus-u Osmanı'ye. Ahmet Salahi Bey in
Ahmet Salahi Bey'in lugatine, yani 1892 tarihine:

.

Şoför

Dikkat

Gültekin EMRE

anım;

ilahileştiriyorlar.

zaman başka mizansenler yahafta içine de nk gelmişse, trafik
kilitlenir, yollar kapanır, Karmaşay ı azaltmak
için okullar tatil edilir. lstanbul hiçbir zaman
karlarla kaplı bir kent düzenine geçemez,
çünkü, ikinci , bilemı:diniz üçüncü gün kar
erir. Yağmurlu bir lstanbul'dakinden daha
beter çamur ve su birikintileri vardır cadde ve
sokaklarda. Bu arada birkaç yüz İstanbullu
karda , buzda kayıp düşmek suretiyle bir yerle rini kırmı ş tır.
Sey re k de olsa rüzgarlı , açık ve güneşli günler de yok değildir. Böyle. g ünle r ilkbahar
mevs imini anımsattığı için Istanbullu'ya doping olur. Ne var ki l stanbul'un kış havası de-.
ğişkendir. Ertesi gün mutlaka hava kapanır.
Kı ş ının en g üzel yanı ilkbahar ·ve yazı özle tmesidir. Fakat son yıllarda İ s tanbul'da yaşa nan ilkbaharlar kı sa, yazlar ise bunaltıcı derecede nemli ve s ıcak geçmektedir. Nedenleri
global ısınmaya, sera e tki sine filan ba ğ
la madan önce eşme düzeninde ki çarpıklıklara
bakmak gerekir.
Ne yazık ki şehirde pek park, bahçe kalmamı ş tır.
Kalabalık kentlerin akciğerleri
olan, iklimi bölgesel olarak yumuşatan geniş
yeşil alanlar Istanbul'da 1960' 1ı yıllardan
sonra kıyıma uğramıştır. Geride bir miktar
yeşil alan kalmışsa bu da bu yerlerin askeri
bölge, yabancı ülke lere ait arazi veya me-

erlin'de yaşayan İsviçreli fotoğraf sanatçısı NeUy Rau-Höring, Bertin senaıosu'nun bursuyla lstanbul'u fotoğrafladı üç ay boyunca. 75 tane
siyah/beyaz fotoğrafla lstanbul'u semt
semt gözlerinıizin önüne seriyor Nelly
Rau-Höring. Haliç'in kuşbakışı görünümü içinizi
karartmaya yetiyor. Yıkıntılar ve sis Haliç'i büyülü
kılsa da, yoksulluk, gariplik elkiliyor insanı. Karalcöy denince akla gemilerin gelmesi doğal. Çığlık
çığlığa martılarla yüklü gemiler, saldık.lan dumanla
sefere hazırlanıyorlar. Ya Karalcöy? Dolmuş bekleyenlerin dünyası! Burası Karalcöy mü gerçekten,
dedirtecek bir köhnelik ki, somıayın !
Taksim'in böyle olduğunu bilmezdim işte! Yoksul
iki çay bardağı, dayanmış bir ağaca: Ayaklar altında. Kim içti bu çaylan? Beyoğlu'ndaki şoför olmasın? Çayı kınlama içiyor, belli; şekerli çayı sevmiyor. Demli çaya sigara eşlik edecek, yoksa
çayın tadı mı olur?
Beyazıt'taki arabaya vuran ışık, nereden geliyor?
Cami'den mi? Bu hangi cami böyle, ışık içinde.
Ezan sesi yok, dua edeni yok, namaz kılanı yok.
Işıklar mı geziniyor camide?
Belediye otobüsünden Haydarpa~ - Kadıköy iskelesinin önü: silik insanlar, yoksa ezik mi, kırgın

B

kim bilebilir?
Topkapı'daki bu kadınlann baktık.lan ne acaba?
Onlan meraklandıran ve şaşırtan şeyi siz de merale
etıniyor musunuz? Ya Fener'deki şu iki kızın dünyas ı ? arkadaki meyve satıcısının düşleri? ayvansaray'ın yalnızlığı , kimsesizliği, pis li ği, çamuru, nasıl da fotoğrallaşıveriyor hemen.
Orümcek ağına benzer bir ağın ardında mı yanyor
Ayvansarny düşlerine?
Karaköy'deki şu torba ve şems iyenin yalnızlığına,
dostluğuna, birbirleriyle dertleşmelerine ne de-

meli?
Galata Köprüsü, tarihe kanşan, her zaman zenginliğin i korumuştur. Ne ararsanız vardır, gezginci
balıkçıların kokusu yolunuzu keserse. şaşırmay ın.
Arkada deniz bir başka şarkıyı dolamış diline, çalkalanıp duruyor. Otobüsle geçiyoruz biz de yanınızdan, köprünün üstünden, balık kokularına
dalıp çıkarak.
Dolapdere, Şehzadebaşı (köpeğin ve sokağın yalnızlığı), Sulukule (sanşın bir çingene oynamaya
hazır), Silivrikapı (çocuğun yüzünde donup kalan
ne?), Mevlanakapı (hatırn fotoğrafı), Sulukule (bu
çocuklar Sulukule'nin geleceği), Gültepe (gül gibi
evler yükselir göğe), Kazlıçeşme (Ağaca ne
oldu?), Beyazıt (cami, insan, araba, memleket

mı? Hızla

geride
kalıyorlar,
yaşantımıza

girmeden geçip
gidiyorlar.
Beyoğlu'ndaki

ünlü kahveler
unutulur mu

Yabancı gözüyle İstanbul'u tanımak

hem güzel, hem de hüzünlü oluyor. Güzel, bil-

hiç?Kaıt

oynayan
emekliler, ya
da i şsizlerin
dünyasına kim
girebilmiştir bu
fotoğrafkadar?

kokar), Fatih (cami avlusu, üç kadın, bir kedi, bir
de yaşlı adam), Kazlıçeşme (bir yabancının gözüyle böylesin işte?) Kazlıçeşme (li dedenin geçmi şini okumak olası yüzünden), Kurtuluş (kahve,
düşünüradam, Alatürk bakar adama, ceketler Atatürk'ün altında asılı), Fatih (yıkımını bekleyen
evler), Beyoğlu (bu lokantalar bir hoş eder adamı),
Sirkeci (Gar Berberi Bahadrr Baş), Balat (birbirine
omuz vermiş sokaklar, kız çocuğu sokağın
umudu), Dolapdere (yi bir de tepeden, yukardan
yani, görün siz), Beyoğlu (gazete okuru yaşlı birisi,
gazetede eti sarkan kadınlarsa genç), Kasımpaşa (lı
olacak bu gençler de sigaralanyla), Mevlanakapı
(da da var bir kahve, çay yalnız, müşteri yalnız),
Mahmut Paşa (kız çocuğu ıs ınıyor, kalabalıklar nerede?), Kapalıçarşı (kapalı kutu değil artık, yorgunluk da gitınez hiç), Eminönü (eskiciler yatağı),
Beyoğlu (kahveleri yalnız ve uykusuz), Aksaray
(da da var bir uykusuz kahve, duvarda Atatürk'le
resim çektirmiş futbolcular), Peyami Safa'dan bir
kı~ metin: Kediler ve Köpekler. Beyoğlu (kahvesiz tıılur mu? Aynalara sığmaz görüntüler, şa~
kınlıklar) , Mahmut Paşa (duvarda Mustafa Kemal
Paşa, takvim yaprnğında bir başka dünya, soba borusu kıvrılır yukanya), Beyoğlu (nda.bir kedi, kara
mı kam/ PTT Fabrika Müdürlüğü/ Umraniye / istanbul'un ardında), Eyüp
(lü balıkçılar yazgılarına
ağ atarlar mı?), Eminönü
(terkedilrniş, turşucu da bı
ralcmış turşu kavanozlarını), Haliç (te
Marlboro reklamı, hoş
geldiniz der gibi) ...

mediğiniz isıanbul'da

gezinmek oldukça keyifli; hüzünlü, İstanbul böyle mi olmalıydı?

~.ac,~-~

Ya
Kurtuluş'taki

kahvelerin
dünyası?

KaıtJarda değil

mi umut?
Umut nerede
sahi? Hangi
kartta, hangi
elde?
Silivıikapılı bu
kadının yaşamındaki gizi

Kahveler, kahvedeki insanlar,
yollar, arasokaklar, yıkınular,
otobüsler, arabalar, kuru ağaçlar, boş bardaklar, çocuklar,
birbirini hala seven evler, gri
bir akşamüstü, sisler ardında
bir kent var orada, o kenı İs
tanbul'dur işte, gionesek de,
kalmasak da, özlesek de, o
kent bu fotoğraflardaki gibidir. Şoför Dikka~ İstanbul'u
ezeceksin!

zarlık olmasındandır.

Enlem, boylam ve coğrafi konum itibari il.e
dünyadaki bü_yük kentler içinde müstesna bir
-ik limi olan Istanbul bu özelliğini yitiımek
tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Nüfus yığılması ve gecekondula~ma, Boğaziçi sırtlarının yağmalanması ve birbirine
yakın çok katlı apartmanlaşma şe hrin doğal
bitki örtüsünü yok ettiği gibi O s manlı döneminden miras kalan ve Cumhuriyet'in ilk
otuz otuzbeş yılında korunan güzelim park
alanlarının da köküne kibrit suyu ekmiştir.
Bu gelişmelere bağlı olarak kent üzerinde
dört mevsim esen hafif rüzgarların etki hacim leri beton engellerle dolu toprak yüzeyinden yukarılara taşınmış, kışları hava kicii l iği, yazları rutubet dağ ılmaz olmuştur.
Yeşil alanlar yok edi ldikçe, tutunacak yeri
kalmayan toprak yağmur suları eşliğinde çamura dönüşerek yolları kaplamakta, zaten yetersiz o lan yağmur suyu drenaj ızgaralarını tı
k~maktadır. Kuru havalarda ise yollardaki
toprak araçların hareketi ve rüzgarla dağılarak bu kez toz adı altında uçuşmaktadır.
Bu tozlar ise ...
Yazmakla bitecek gibi değil. Deştikçe, sorunların birbir.ine bağlı o l duğunu anlıyoruz.
Ve tabiatıyla lstanbul'daki bu tür sorunların
anasının ülke genelinin iki kat ı olan nüfus artışı o l duğunu görüyoruz. Çözüm mü? İs
tanbul'u y ı k ı p baştan yapmak.

Cst--
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ir tarihçi
ve tarihe mal edilmeyen hatırası
Prof. Dr. Semavi EYİCE
İstanbul Sanat ve Edebiyat Dergisi Cilt 2, Sayı 7,
7 Temmuz 1955 sayfa 24-25'deıı aynen alınmıştır.
aksim'den Fındıklı'ya ine n Kazanc ı Yokuşu'nda,
Kazancı camiinin karş ısınd a g üzel bir çeşme görülür. Bunu geçtikten sonra, biraz daha aşağ ıda ,
yine sağ kolda yen i bir apartmanın önünde bir
başka çeşmenin peri şan kalıntısı ile ile karş ıl aş ılır. Kitabesinde bir Besme le ile Kelime-i Tevhid'den sonra şu satırlar okunur:

T

"Sahih-üt hayrat vel-hasenat
Silahdar-i şehriyari Fındıklılı Mehmet
Ruhiyçün Elfatiha, sene 1138 (1725)"

~
Ağa

1595 Avusturya seferi s ıra s ında bir gü n Pad i şa h II. Mustafa
kara dut yerken, yanında bulunan vakanüvisi M e hmet Ağa'ya döne rek: "Aceb müverrih bi zim dut yedüğümüzü
dahi tarihe yazar mı " diye so rması üzerine, o da , "Mutlak
hünkarımız bu latifeden murad-ı hümayunl a rı ancak yazsun
dimektur" cevabını verir ve bu küçük hadi seyi, vekayinamesinin bir köşeceğine sıkıştmr. Ge lecek nes ill ere bir
vesika olarak kalmak üzere tertip edilen bir vekayinamede
yer alan bu basit, g ünlük hayat olayının bütün e hem miyetsizliği içinde gizli olan hakiın fikir, in sanların velev ki
en basit hareketleri ile bil e olsa, kendileşinden bir iz, bir hatıra bırakmak istek leridir. Milli kültürümüzün en muhteşem
eserleri ile süslü olan Istanbul'un her köşes i bu düşüncenin
sevki ile meydana getirilmiş çeşitli hatıralar il e doludur. Padişahın garip isteğini bir tarihçi s ıfatı ile he rhalde tebessümle
karşılayan Mehmet Ağa'nın adı ve hatıras ı da kıym etli bir
kaynak olan eserinden başka, şehrin toprağı üze rine dikilen
bir abide ile de yaşatılmıştı ki , bu da yukarıda bahsi geçen
çeşmeden başka bir şey değildir.
Vekanüvis Mehmet Ağa, edebiyat tarihimizin Hocazade
veya Silahtar Mehmet Ağa veyahut kısaca Fındıklılı adı ile
kayd ettiği şahsiyettir. O devirde Galata'ya bağ lı Fındıklı kasabasında 1658 yılının bir gecesi, kendi ifadesi ile "gayıbdan
dünyayı faniye vaz'ı kadem" eyleyen Hocazade Mehmet,
daha küçük yaşta Saray hizmetine girerek, kade me kademe
yükselmiş, l677'de Hasbahçe bostancılarından olmuş, bir yıl
sonra da hamisi, baş müsahip Şaban Ağa'nın himmetiyle Zülüflü Baltacılar ocağına geçmiş, bir müddet sonra da Hasodalı _olmuştur. Osmanlı Imparatorluğu'nun son büyük seferi
olan Ikinci Viyana muhasarasına iştirak ederek, bu seferin
bütün safahat ve fecaatini yakındaı:ı gören, İstanbul'a dönüşünde Saray çevrelerinde cereyan eden çeşitli karışık had iselere şahit o lan ve nihayet II. Mustafa'nın yakınlan araçadırında

s ına

giren M ehmet Ağa, Katip Çelebi'nin yazmış olduğu
adlı tarihin devamını meydana getirmeyi
aklına koymuştu. Bu dikkatli ve meraklı hizmetkarın Padişah tarafından resmi vekanüvis tayin edilmesi ve ona kendi
saltanatının hadiselerini Nusretname adı altında yazmasını
emretmes i ile bu istek fiiliyat halini alabildi. Sırası ile Çuhadar, Tülbend Ağası, nihayet Si lahtar olan Fındıldılt Mehmet Ağa , 1694'den itibaren vekanüvis sıfatı ile he, yerde bulunuyor, her sefere iştirak ediyor, bir taraftan da mühim bazı
vazifeleri üzerine alıyor, kah ayaklanmalarda asiler ile Saray
arasında arabul uculuk yapıyor, kah azli gereken Vez irazarn ların mührünü Padişah adına geri alıyordu. Osmanlı
tahtma III. Ahmet'in geçmesi ile yı ldızı sönmeye yüz tuttu.
Yenı Sultanın adam l arından Uzun Süleyman Ağa, bir dostunu kayınnak için, henüz 46 yaşında olan Fındıkl ılı 'yı tekaüde sevkettirdi.
1703 y ılında tekaüde ayrılan vakanüvis, bu s ırada kendisine
-her ne kadar, vezir rütbesi ile eyalet val ilikleri teklif edilmiş
ise de, "züğürtlükten ve zemanın gerrn-ü serdinden ve eyaletlerin harabet ve hukuku ibadullah hürmetinden iba ve
ictiab" ed ip tekaüdlüğü tercih etmi ştir. Demi rkapı civarında
E_lvanzade mahallesinde, surların üstünde Mamıara'ya nazır
bır ev satın a lıp buraya_ yerleşerek, 1720 yılına kadar taıihini
yazmaya devam etti. Işte 1654'den l 720'ye kadar cereyan
eden olayları içine a la n ve ancak J 928'de iki cildi basılabilen
bu eser, osmanlı tarihinin en hareketli bir devrini ve bir
dönüm safhasın ı aksettiren bu değerli kaynak, burada meydana geldi.
Fındıklılı Silahtar Mehmet Ağa'nın doğduğu yerde, herhalde
bır yakını tarafından onun ruhu için yaptırılan çeşme ise,
koskoca bir lmparatorlu ğ un tarihini gelecek nesillere nakleden bir in sanın adını canlı bir şeki lde yaşatmak arzusu ile
meydana ge lmi ş g ibidir. Muntazam kesme taştan örülmüş
büyük bir_ su haznes ini_n sokağa bakan cephesine bitiştirilen
mermer b_ır çeşmeden ıbaret olan bu kü_çük abide, yakın zamaı1a ge lınceye kadar, ufak tefek tahrıbata rağmen, henüz
ayakta duruyordu. lçi ~de kabartma kıvrımların u zand ı ğı zengın btr_ çerçeve tezy ınatının hudutlandırdığı çeşmenin , kitabe s mın altında, kenarları adeta bir dantela gibi işlenmiş
zarıf bır ke mer bulunmakta, gerek aynataşını gerek ise, kemerin üst kenarlarındaki satıhları , kabartma selviler ve ro-

Fezleke-i Tevarih
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yağdığı
şanır. Yağış

Berlin'deki Istanbul'da Istanbul Resimleri Sergisi:

Demeği'nin işi.

Bunlar iyi de darbuka ya da tek tel saz çalanlar
sanatç ı değil mi? O kırk kişilik saz grup larında
icrayı ahenk edil irken Allah korusun içlerinden biri
yanlış bir nota çalsa ... olmaz ... onlara da hem şef
hem de notalık koymalı. Bence şimdiki tutum ayıp
bir şey...
·
* Upton Sinclarie "Sanat reklamdır. Büyük sanat
eseri en büyük reklamdır, sanatç ı zenginin,
güçlünün emrindedir." gibi bir şeyler söylemiş, diye
yazarken eşim içerden Bayan Ogi gibi seslend i:
- Sen bunları benimle evlenmeden önce okumuştun.
Şimdi neden kanştınyorsun bakalım?
Yanıt vermedim. Bu gece falanca
bankanın
düzenlediği konsere davetliyiz. Bu adam zaten
karıştırıcının biriydi. Bir de onunla mı uğraşacağız.
" Aziz Nesin: Türkler enayidir, en büyük enayi de
benim" diyor.
Hayır o değil benim! Bu yaştan sonra kütüphaneleri
dolaşıp;
Ayşe
Sineperver Sultan Dördüncü
Mustafa'nın mı yoksa ikinci Mahmut'un mu anas ı
idi. türünden bilgiler toplamaya çalışıyorum. O bir
şey değil, Aziz Nesin'in yazısını okuyunca aklıma
takıldı. ENA Yl ne demek? Ve açtık lugatları ; aradık
bu cenabet sözcüğün
etimolojisinde yatan
gerçekleri.
ünce yeni zamanlarda basılan lugat kitaplanna

\

Kar

Bu
kutsal
inançlara
saygımız
sonsuzd ur.
Bizimkilerin dediği de doğrudur ama bu üç defa
bana biraz tartışmalı geliyor. Adamma göre bi~ şey .
Çok eskilerde Manisa'da bir Deli lbrahim vardı.
Hadi onun öyküsünü anlatmayalım. Ayıp oluyor.
Yalnız bir şey daha söylediler. Cennetteki insanların
boylan 18 zira yani 12 metre 20 santim o lacakmış.
Kadınların boylan ne olacak; onu anlatanlar da
bilmiyorlar. Bence bu iş Kadınlan Koruma

* Klasik alaturka meşk ve teganni ey leyenler
önlerine bir sayfacık da olsa nota koyuyorlar.
Haklan var. Çünki alaturka çok zordur ve akılda
kalmaz. Hem de onları yöneten fraklı, papyonlu
şefleri var. O el kol hareketleriyle çalınan parçayı

1

kuru ve durgun havalar i-se öldüresiye kirlidir.
Kentin üzerini pis bir bulut kaplar. Nedeni,
yükselip dağılmayan kalorifer kazanı, soba ve
egzos dumanlarıdrr. Yüzbinlerce İstanbullu
hasta ol ur. Kimisi kronik bronşite yakalanır;
bazısında akciğer kanserinin başlangıç tohumları atılar. ancak Istanbullu yine de şans
lıdır. Site, ticaret merkezi , han ve benzeri
beton bloklarla . doğal hava akımlarını engelleme çabaları yetersiz kalır ve KaradenizBoğaziçi- Marmara koridorunu kullanan rüzgarlar kirliliği dağıtır.

olunacaktır.

in

\

İstanbullu için kış, sorunlarla yüklü bir yaşam
dilimidir. Yağmur yağsa her yer çamur olur;
"çukur" semtleri su basar; trafik günün her
saati cehennem azabıdır.

yaktırmıyor.

s ıradan bir
aklımın almadığı işlere kanşmamalıyım.

laşrr.

Alışıncaya kadar, İstanbullular, mevsim dö·
nüşümünü bezginlik ve vurdumduymazlık karışımı bir tavırla karşılar. Başa gelen çekilecektir.

toplamış:

Zaten bunlar ciddi konular. Ben

\

ış gelince htanbul'un havası ağır
Uzun gece ler gri ve kirli sabahlarla uyanır. Gündüzler göz açıp
kapay ıncaya dek biter; akşam l ar
baca dumanları eş l iğ i nde geliverir.

ilmi Yavuz anlattı:
mücadelesi s ırasında, her yere o lduğu
gibi bir köye de kutu kutu kinin. atebrin
göndermişler. Günler, haftalar geçmiş; köyde s ıtma
azalmam ı ş. arttıkça artmı ş. Sonunda doktor kalkıp
gitmiş köye. Muhtarı, ihtiyar heyetini kahveye
Sıtma

FINDIKLILI
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Şehir

JakDELEON

Robert Kolej'in kuruluş yılları

K

ırı m Savaşı ' nın (1853-1856) sonlarında lstanbul'a gelen Amerikalı
i şadamı Mr. Robert, Dr. Hamlin_'le
tanışır. Dr. Hamlin, Mr. Robert'ı ls-

tanbul 'da bir okul kurmaya ikna eder. Bu girişim için gerekli parasal desteğin 20.000 dolarını temin etmeye çalışan Mr. R obert ve Dr.
Hamlin 6000 dolar sermayeyle i şe girişmeye
karar verirler.
Dr. Hamlin'in gönliinde Robert Kolej'in (yani
şimdiki Boğaziçi Universitesi Güney Kampüsü'nün) arazisi yatmaktadır. Ama arazinin
sahibi Ahmet Vefik Paşa satmaya niyetli değildir. Bu nedenle Hamlin, Kuruçeşme sırt
larında birkaç dönüm toprak almaya çalışırsa
da, çevredeki aileler yabancı bir okula tepki
gösterirler. Bu arada parasal zorluklarla karşılaşan Ahmet Yeftk Paşa. arazisini satmaya
razı olur. Bu kez inşaat Rusya ve Fransa'nın
diplomatik baskısıyla engellenir; Avrupa devletleri, Türkiye'de bir Amerikan okulunun kurulmasına hoş gözle bakmıyorlardı. Dr. Hamlin son çare olarak Amerika Cumhurbaşkanı
Abraham Lincoln'a ulaşır ve ( Osmanlı Imparatorluğu'yla Amerika arasında süren bir
dizi girişim sonucunda) izin alır. inşaata 4
Temmuz 1869 tarihinde başlanır ve okul 4
Temmuz 1871 'de Robert Kolej ad ı altında
açılır.

Kurulduğu yıldan başlayarak artan öğrenci talebini karşılamak üzere, Robert Kolej'e birçok
bina yapunlmıştır. Bu binalar genelde inşaat
için bağışta bulunanların adlarını taşırlar :

Hami in Hali ( 1871 ): Robert Kolej'in ilk biBu beş katlı yapıda. dershaneler, laboratuarlar. kütüphane, mutfak, kantin, yemekhane.
bulaşıkhane,
yatakhane,
öğretmenler için beş yatak odası ve son sınıf
öğrencileri için 20 yatak odası bulunuyordu.
(Robert Kolej 1972 y ılında Boğaziçi Universitesi olduğunda, Hamlin Hail. Erkek
Yurdu olarak hizmet vermeye başlamıştır.)
Albert Long Hali ( 1892): 26 Haziran'daki diploma günµnde açıldı. O zamanların fen binasıydı. Uç kimya laboratuarı, bir fizik laboratuarı , dersaneler ve bir toplantı salonu
nası.

vardı.

(Robert Kolej 1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi olduğunda, Albert Long Hall'un adı
Saatli Bina olarak değiştirilmiştir.)
Theodorus Hail ( 1902): Robert Kolej'in orta
ve lise kısmına (Akademi) aynlmıştı. Beş
katlı binanın ilk katır.da gündüzlü öğ
rencilerin dolapları ve kantin, ikinci katta yemekhane ve bulaşıkhane, üçüncü katta idare
amirliği ve dershaneler, dördüncü katta Akademi kütüphanesi. beşinci katta yatakhaneler
vardı.

(Rqbert Kolej 1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi olduğunda, Theodorus Hali, Kız
Yurdu olarak hizmet vermeye başlamıştır. )
Dodge Hali (1904) Bu üç katlı binada spor levazımatı odası, duşlar, jimnastik salonu ve
"bowling" odası vardı. Sonraki yıllarda bu
bina Small Gym olarak değiştirilmişti.
..
(Robert Kolej 1972 yı lında Boğaziçi Universitesi olduğunda, Dodge Hali, e rkek yurdu
olarak kullanılmaya başlanmıştır.)
Washbum Hali ( 1906): Bu beş katlı binanın
ilk katında kantin ve ütü odası, ikinci katında
etüd salonu, üçüncüsünde öğretmen odaları
ve dershaneler, dördüncü katında yine dershane ve beşinci katında biyoloji ve jeoloji
müzeleri vardı.
(Robert Kolej 1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi olduğunda, Wasbum Hall'un adı idari
Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.)
Anderson Hail (1913): Dört katlı binanın ilk
katında ping-pong salonu ve fizik laboratuarı ,
ikincisinde yatakhaneler ve dershaneler,
üçüncü katta bina amirliği ve dairesi ve etüd
salonu, dördüncü katta yine yatakhaneler bulunmaktaydı.
..
(Robert Kolej 1972 yılında Boğaziçi Universitesi olduğunda, Anderson Hall'un ad ı
Fen - Edebiyat Fakültes i o larak değiştirildi.)
Gates Hali (1913): O devirlerin mühendislik
fakültesiydi. Dört katta da dershaneler ve
atölyeler bulunuyordu.
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'istanbul'un en büyük sorunu yönetim
diyen

Nevval ÇİZGEN
hmed Rasim'in Şehir Mektuplan'nın çoğunluğu 1897-99 y ıllan
arasında kaleme alınmış fılmı- sohbet- deneme karışımı mektuplar. Şehir Mektuplan edeb iyatımızda bir tarzın ilk örneğini
o luştururken yazan ahmet Rasim'e de "Şehir Mektupçusu" ünvanını kazandırmıştır. "Mektupçu Osmanlı bürokrasi geleneğinde dairelerin yazı işlerini yöneten ki ş ilere verilen addır; Tanzimat
sonrasında da nezaret ve vilayetlerde aynı adla görevler ihdas ed ilmi şti r.
"Ahmet Rasim tek başına "yaşad ığı kentin kamu vicdanını" dile getim1iştir. Yaşadığı şehre hem içeriden hem de dı şandan bakmayı bilen
yazar "dönemin bir kent kütüğü say ılabilecek bu yazılan" çok çeş itlilik
gösterir.
Döneminin yaşam tarzını , insanlannı, giyimlerini , alışkanlıklannı, geleneklerini ve davranış biçimlerini bize ince bir mizahla aktanr. Bu antropolojik. sayı l abilecek yorumlara ve bilgiye yemek de dahildir elbette.
Ben bu bölümlere dikkatini çekeceğim.
"Baba Yaver'e dedi ye (de'diee')
Geçenlerde ehibba-y ı azizeden biri işkembe ve işkembeciler bend-i mahsusu hakkında deveran eden mübahasata dalardk Galata lokantalannı
et'ime-i ruzmerresi hakkında icrayı tetkikata başlamış ve bu babda derdest
ettiği listeyi taraf-ı kemteraneme yollamı ş olmakla leffen ve aynen takdimi huzur-ı ş irkemperveleri kılındı.
ÇorbaKokulu işkembe çorbası
Etliler ve balıklar
Paçavra haşlaması , kılıç kebabı, şiş kebabı , süngü kebabı, çoban kebabı,
keçi kebabı, om1an kebabı , kuzu başı , hafta başı , fileto pane, ben kül
oldum yane yane, beyin tavası , tonton havası, kuzu fın nda, omlet dö jarden, kotlet dö eski saten, kızartma" gibi mizahla karışık yemek ad lannın
yan ısıra girdi,ği, yediği lokantalan tarifler:
"Büyükdere"de biraz oturup karnımı doyurayım diyerek uzunca, bahçesi
denize müntehi bir lokantaya girdim. Sofrada alafranga beyaz, kar gibi
örtü. Takımlar temiz. Ortada bir liste.
... ede güzel, ne de mahirane yazılmış:
Piliç suyuna çorba. piliçli pilav. pirzola. tas kebabı, om1an kebabı , şiş kebabı, dağ kebabı. Büyükdere kebabı , patlıcan kebabı , kuzu c i ğeri, kuzu
başı, kuzu fınnda. lzmir köftesi. Bunlar et nev'inden. Gelelim sebzevata;
patlıcan beğendi. patlıcan musakka. patlıcan oturtması, patlıcan silkmesi,
patlıcan imam bayıldı; patlıcan dolması , ayşekadın. Barbunya, çalı fasu lyeleri, bamya (etli). domates dolması , türlü (güveç ile). Balıklar: Barbunya (tavas ı), kefal (pi lakisi). Yemişler: Kavun , şeftali, armut (akça).
Şarap enva-i penayir (?)."
Pamuk Yani isimli lokantada bir Doğu uslubu olan hesabı incelemeden
ödemeye "zararlı nasihat" diyerek "kuzu gibi iki mecidiye" olan müthiş he-

A

sabı ödediğini anlatır!
efis Çtrçır suyundan,

Sözen' e

yaptığı kurnazlık avcısını fevkalade tahrik eylediğinden insanın
çiğ çiğ yiyeceği gelir."
Sonra o nefis lüferi aşçıbaşının nasıl kıyıp palamut niyetine tava edip kuruttuğunu anlatır.
" Sebzevatçının ay hesabı lahana, pırasa, kereviz, şalgam vesairede pek ziyade ehemmiyet peyda etmezse de enginar, fasulye, patlıcan , domates, salata meselesinde haylice fırlar."
"Suda pişmiş kestaneyi sevmem. Mutlaka kebap kestane yemeliyim. Evde
boğaz masrafına külli dahli olan bu meyve kış günleri mangal aleminin en
safal ı sohbetine medar-ı inşirah olur. Hatta meşhurdur: Eski ihtiyarlardan
birkaçı külde kestane pi ş irmeyi aktl edertık evlerden. birinde toplanırlar.

naz, sonra

Kestaneler gelir. Birer birer mangala istif ederler. Ah! intizar sen ne kadar
ruh-nevez, tatlı , sevdayi imi şsin. "
"Her gece Beyoğlu'nda gezdi ğ im halde Tokatlayan'a -yazın Kalender'e
gider gibi- haftada, iki haftada bir gidiyorum. Müsteciri garson intiliabmda
ziyadesiyle mahir olduğu için bunlar kapıdan girenin bir kere yüzüne bakıyorlar. Kahve mi, bira mı , düz rakı mı , küraso mu, konyak mı içecek
yemek mi yiyecek derhal anlıyorlar. Eğer kahvelikseniz kimse aldırmıyor,
yemek denildi mi garsonda bir ş itabdır görülüyor. Servis hazırlanıyor.
Menü takdim ediliyor. Fakat bazılarmda görüldüğü üzere ekser orada taam
eden ler garsonun istediğini yiyorlar. Mesela garson, müşterinin karşı s ına
dikildi mi müşteri:
-Antuan ne yiyeyim, ne var?
Biraz düşündükten sonra:
- Keklik, bakaça, yaban ördeği, levrek, mayonezli ... şey ...
- Keklik mi , taze mi ama?
- Daha bu sabah vurmuşlar. (yalan)"
"Alafranga sofmda yemek kaç türlü yenebilir? Sualini halletmek isteyenler
Sponiğe teşrif etsinler. Frenk olmayıp da Frenklik hevesinde bulunan, alaturkadan usanan, fakat biraz züğü rtçe olanların kaffesi burada. Zira tabldot
6 kuruşa. Dört türlü yemek, şarap var. içeriye girip de fesi veya şapkayı çı
kanp yanm saat evval bilhassa taradığınız saçlannızı gösterdiğiniz mi derhal sizi Frenk zannediyorlar. Balık, et, hamur birer birer geliyor. Arık o
çatal bıçakların şakşatasını, o türlü frenklerin laklakas ını , tabakların taktakasını som1ay ın . Eğer sürahideki su lar bir hafta daha duracak olursa terkosa has olan ufak, san. minik kurbağalarm da vakvakası i ş itilecek . O
kadar temiz!"
·
"Belediyeye dair. ..
Patlıcanlar nıorara morara kadife rengini aldı. Çenesine güvenen, s ırtına
küfesini takan sokakta.
- Kemer patlıcanlanm diye bağınyor. .. filvaki güzel sebzedir. Misafir ağır
lar. Biraz hazmı batidir ama doyurur, bıktırmaz. Her şeye karışır, türlüye
girer, dolma ol ur, şişe dizilir. Ezim ezim ezilir. İm ambay ıldı suretinde görünür. Fakat tavası dehşetlidir. Nerdeyse ç ıkar. Gündoğdusu onun nejha-i
hanman-.suzudur. Ne de kolay yemektir. Biraz çalı çırpı , tal aş, yonga, bakkaldan yüz dirhem yağ, sütçüden bir kase yoğ urt alındı mı misk! Evde bir
meşguliyet peyda o lur. iki diş sanmsağa havan işlemeye başlar. Delildi kap
sahanlıktan iner. Birer birer, alaca biçim kesilip dilim dilim doğranır. 2.ehiri
çıksın diye tuzl anı r, bir kenara çeki lir. odunun kurusu ortaya, yanına mevadd-ı müştaile yerleştirilir. Gelsin yelpaze, kürek puf puf."
"Ramazan denildi mi sade şu ta'dad ettiklerim derhatır edilmez ... Hac ı

tuzlu şeyler yiyip sulara gitmek adetinden söz eder
ve günlük kann doyum1ada "günde bir kuruşa işkembe çorbas ı yl a, yanm
baş suyuna sal ınmış söğ üş le beslenen mideler"den dem vurur.
Ya da şerbetçiyi bize tüm halleriyle tarifler:
"Hani ya demirhindi şe rbetim! diye kulağımda patlayan avaz-i şedid beni o
derece korkuttu ki hayretimden az kaldı alabi ldiğine giden ve üzerime
doğru gelen arabanın altında kalacaktım. Kendime gelip de bu naranın geldiği tarafa dikkat ettiğimde sipsivri . gürbüz, delik an lı , başında
keçe külah, sırtmda salta, bacağında potur, tulumbacı yemenisi
cinsinin sivi lize takımından ayağında bir yemeni bulunan ve arkasına semaverimsi sarı bir güğüm almış olan birini gördüm.
Dikkatimi anlar anlamaz: "Bu .... u.. z gibi! diye bir daha haykırdı. Ben hala suretine bakıyorum. O da muttasıl söylen iyor:
Şifalıdır! Harareti söndürüm! "
lzmi r'den gelmiş bu "erbab-ı ticaret" yazara şerbetinden içirir.
"Lüferi unutur gibi olduk. Koruk lüferi , çinekop, lüfer filan
diye her sene Boğaz içi'nde zuhur eden arbede-i seyyadaneden
bu sene eser yok. Bazılan bu sene yağmurlan bağlard ziyadesiyle dokunduğu cihetle, koruk lüferi avlamamış olduğunda ittifak etmektedirler."
Balıkl a başlayınca bir balık se renatı geçer ibreti alem için:
"Uşak lüferleri götürürken üç dört sene mukaddem sayd-i bah-riye olan merakımı düşündüm. O iri lüferleri nazarımda kü- ,~
çülte küçülte çinekop, sankanat, koruk lüferi, lüfer, kofana diye c.,
söyleniyordum. Serde balıkç ılı k vara, yüz balıklarını yunustan ~
tutturarak falyanos, orkinos, kılıç diye sayd ım . Dip balıklarına ,c3
intikal ederek poçita, altıparmak, torik, palamut, kestane palamudunu hatırlarken lakerdayı da unutmadım. Hain trakonyanm muzipliği zihinden çıkar mı? Levrek, ispendik, kefal, 2 , .,.
ilerya, donos, sidikli ilerya (çocuklar için medar-ı müdafaa olur ~ .:.,.,:
diye yazd ım) polanerya, has kefal , uskumru, koloridya, kolyoz,
..___ı:.-..ıcn.-..,
lipari, Iarbunya, tekir, izmarit, istrongilos, kancor, kıraça, istavrit, kahpe
Reşid-i bi-neva. Baba Yave r-i şikem-pira, Naili-i Turfa-eda gibi maruf olan
gümüş, kalkan, pisi , kırlangıç, gelincik, iskorpit, mezyid, kaya, dişli kaya,
zevat dahi birer birer hatıra gelir. Hale· Çakmakçılar'ın çöreğini, Beyazıt
hum1a kayası, kömürcü kayası, minekôp, ispari~ karagöz, saraos, çurçur, sergisini, H ac ı Baba'nın maa hardal ya Hindistan turşu sunu Mıgır' ın uslapina, kıkla, horosbina, zargana, mercan dahi birer birer göz önünden
kumru dolmasını , Aşçı Dede'nin un çorbasını, Hacı Bekir'in reçelini, Fevgeçti. O ne heves idi? Kah saçma ile sahi lde dolaşır, kah adi olta, yüklü, seziye Kıraalhanes i ' ni , Unkapanı ve Çukurçeşme'nin davullu zurnalı kahğirtmeli yemli, zokita, çapari, mairya ile uğraştıktan fazla dalyanda, alavelerini, velhasıl iftar topuna vanncaya kadar ne varsa cümlesini yad
manalarda, ığnpda, manyatda, kılıç ağında, kanyalı ve torikte, pisi, usetmemek gayr-ı kabildir." diyerek bir de iddia üstüne yemekten bahis açar:
kumru, ıstrongilos çevirmesinde çökertme, kime patırdılannda uğra.~ ırdım .
"... iddiaya kadar kalkışarak bir tepsi baklavayı yiyen her kimse onunla müLivarda balık saklamak, sepetle yeme çıkmak, tonozda araştım1ak, sesabakaya ç ıkışacağım bildiriyor. Ekli dal1il-i müsabaka olan Et'ime berğirtme ile sürtmek, kepçe ile yakalamak, kakıç kullanmak, çamçakla kavech-i atidir.
yığı temizlemek, zokaları civalamak, mazgal etmek, mes inaları tecrübe Terbiyeli paça (40 adet ayak) Kuzu kafası (4 adet) İm1ik helvası ( 1 iri kayık
etmek, katlann bozukl uğu düzeltmek, kulaç ile iskandil etmek, sabahlara
tabak) Makama ( I iri kayık tabak) Kayı sı hoşafı (bardağın adedi: 24)
kadar ayazda dum1ak, üşümek, uykusuz kalmak hep benim i ş imdi. Şimdi
(İştiha için: Turşu, salata, fasulye piyazı , tarator, ceviz, irmik helvasından
evvel limonata, gazoz, irmik helvasından sonra beş on portakal , mandalina,
0 üç dört seneden beri böyle arlardan mahkum kal.an, lüfere hasret çeken
benim gibi bir adama akşam taamını beklemek biraz güçcedir."
dört ş i şe yanves (?)"
"Aman lüfer. Izgarada cay ır cay ır nar g ibi kızanr mı ? Kızarır kızarm az
Ahmet Rasim yaşadığı dönemi tüm ayrıntılarıyla bize aktanrken bugüne
zeytinyağı, limon, hardallı salça içine atılıp da istirahatı için bir müddet bıçoi.. ış ık tutmuştur. En önemli vasfı ise bir Türk yazarı olarak, Türk nasıl yer,
rak ıldıktan sonra salata yapraklan aras ına gömülüp bu Iibas-ı ahdara pek
içer, düşünür ve yaşar gözlemlerini bize aktarmasıdır. "Şimdi de biri inziyade mütenasip olan maydonozla üzeri örtülür mü? Hem efendim: Koca
gi lizce yazar, Frans ızca düş ünür, Almanca içer, lspanyolca yatar, Rusça kalkayık tabağın içine yatın lan o iştiha-averan-ı deryadan çıkan rayiha-i la- · kar, Lehçe kazanır, ltalyanca şarkı söyler, Arapça maval okur, Acemce mütifeye hiçbir taamın kokusu rekabet edemez. Bahusus on kişinin çaşni balağata düşer, Türkçe tercüme eder, Portekizce yer... " derken ince mizahını
bahş-i kam-ı lezizi olan beyaz etin lezzeti hiçbir balığın lezzetine uymaz.
bir kılıç gibi kullanır. Burada dalga geçtiği öykünme merakımızı yemek ko0 kurnaz lüfer, etinin ne kadar tatlı olduğunu bildiği için tutulurken ettiği
nusunda gidersek diyorum . Kendi mutfağımızın keyfini çıkarsak ...

L____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(s.i--

SİDİKLİİLERYA

çattı

K.H.:. Alır Götürür İstanbul progbu kez de Sn. Bedre/tin Dalan'a
konuk oldu. Merhaba efendim.
ramı

B.D.: Merhaba Cüneyt Bey.

K.H.:

Hoşgeldiniz .

B.D.:

Hoş

bulduk.

K.H.: Sn. Dalan hemen size sormak
istiyorum , nerelisiniz?

İ stanbulluyum mu demek
Aslmda Eskişehir'de doğdum .
Babam, anı1em Bayburtlu, Aydın'da
büyüdüm. En çok da hayatımın
büyük bölümü İstanbul'da geçti. Okul
hayatım istanbul'da geçti. Nüfus kaadımızda_ şu anda lstanbul 'da, dolayısıyla lstanbullu say ılırız.
.

B.D.:

lazım ?

K.H.: Teşekkür ederiz. Sadece lstanbul'da büyük bir bölüm geçti
değil, emeğinifin büyük kısm ı lstanbul'a aktı. lstanbul belediye baş
kanları içinde en popüler olan ı sizdiniz ben im bildiğim kadarıyla 11e
kadar hoş bir şey. Bedrettin Bey açık
çası çok popüler bir başkanlık döneminiz oldu , çok övüldiinüz, çok sevildiniz ve kimi a'ydın kesimitıden de
çok eleştiriye uğradınız. O:ellikle
Tarlabaşı
meselesinde,
Arnavııtköy'deki o kazıklı yolda , Boğazda bir takını villaların yap ımıııa
iziıı
vermekle suçlandını z, eleş
tirildiniz. Bıınu nasıl karşıladınız?
Yani haklılar mı , ya da siz mi lıak

değil mi ?
Boğazdaki kazıklı yollara gelince; aslında o kazıklı yolların geçtiği yerler
planda 1983 Boğaz iç i planlarında

galiba

oradaki villaların yıkılması icap ediyordu. Yıkmak yerine, önünden geçmek suretiyle- bizim yaptığımız plan
değildir onu size söy leyeyim- meseleyi hallettik. Hem trafik tıkanıklı ğ ı
ortadan kalkmı ş oldu, hem de villalar
yerinde kaldı , yani bir çözümdü.
4200 metrelik bir uzun köprü kuruldu
oraya ismi kazıklı yoldur ama as lında
köprüdür doğru şekli. Boğaza çirkinlik mi getirdik, yoksa güzellik mi
getirdik? Hiç de çirkinlik getirdiğine
inanmıyorum. insanlar da orada ne
güzel balık tutuyorlar.

arsaya bir kulübe yaptırmadığınız
zaman işte sonunu gördünüz: 1302
villa yaptırdık zamanında, inşaat esnas ında kötü görünüyor ama sonradan peyzaj mimarileri de yapılmak
suretiyle fevkalade g üzel görüntüler
aldılar. Ama ş imdi son dört sene içinde 42.000 kaçak yapı yapıldı Boğazda. Ve bu kaçak yapı s_ah iplerinin
içinde Belediye Meclis Uyeleri de
var. Star'da, Show'da, Kanal 6'da ya. yınlandı. Yani çöl çekirgele ri gibi bu
arsalar talan edildi.
"Keşke Boğaziçi sırtlarına iki katlı
vllalar yaptırabilseydik. Şimdi her

yer gecekondu doldu."
K.H .: Heme11 bu konuda bir soru sormak istiyorum; gecekondular me-

boğaz ı yiy ip
düşünüyorum

bitirdiler. Keşke ş imdi
da yasa müsaade ve
zaman müsaade etseydi de tümüne
birden % 5 iki katlı villalar yapılsaydı, Boğaz ondan sonra kendi
statüsüne kavuşmuş olurdu. Ama ne
yapalım boğazın da kaderi buymuş .._
.
K.H. : Sn. Dala11, taşı toprağ ı altın ls-

tanbul'dayız. Şimd( 2000'/i yıllara
doğru gidiyoruz, lstanbul Belediye
Başkanlığı yaptım:

ve şimdi de lstanbul milletvekili olarak meclistesiniz. 2000'/i yılların İstanbıı/'u

nasıl olmalı?

B.D.: Şimdi 2000'1i y ılların İstanbul'u
detken, ben size k ı sa bir
cevap veririm. Benim dizayn ett i ğim
ve rayına koyduğum istikamette götürürse, çağdaş bir
Istanbul ortaya çı
kardı. Çünkü lstanbul'un biz 5 yıl
lık devrinde," yani
şu veya bu meseles ine
parmak
basmadık.
Tümüyle
alt
yanasıl o lma lı

pısıyla ,

lısıııı z?

B.D.: Demokraside eleştiri e n\ doğal
bir hadi se, bunları tahammülen karşılamak lazım. Ancak eleştiri oldu ğ unda biraz da insaf olması l azım.
Şimdi 3 iddiamız va r: Yani iddiada
bulundum: Bunl arı kısa kısa izal1
edey im isterseniz.

vaalanı

K.H. :,Tabii .
B.D. : Vaktimi z var mı ?
K.H. : Var tabii.

B.D. :

Tarlabaş ı

projes i 1956'a Prost

tarafından yapılmış, bu dünyanın e n
meşhur ve bütün entellerin de kabul
ettiği Prost tarafından yapılmış bir

proje. Bi z bunu hayata geçirdik ve
tabii ki günün şartlarına uygun o larak, geniş olarak getirdik. Şimdi
bugün insafla dü ş ünelim ve Tarlabaş ı 'nı eski haline getirelim, bak alım ne olacak? Yapılmakla mümkün olmayan şehir yaşamı için
mümkün olmayan bir hadise de ş un a
benzer: Nefes almayan bir insan.
Bazen Allah korusun kanser oluyor,
doktorlar ne yapıyorlar g ırtl ağ ına
hava verip yaşatıyorl a r. Tarlabaşı
böyle birşey. Şimdi bunun üzerinde
daha fazla konu ş maya gerek görmüyorum ama Tarl abaş ı'nda 3200
tane Rum evi vardı. Bunun 75 tanesini yıktık. 3100 tanesi kaldı. O
günden bugüne kadar da, beni eleş
tirenlerin bir tanesi,
gruplardan bir tanes i oradaki bir
binayı alıp da
restore etmediler. Sadece karşı
çıktılar.
Karş ıyı z
karşı, her-

şeye karşı. ..
Tiyatro da var

kanalıyla,

yoluyla, arıtma tesisiy le, trafi ğ i yle,
şehrin yeniden yapılanmasıyla, Ikitelli, Mahmutbey
projesinde olduğu
gibi, yeni Kurtköy
projesinde olduğu
gibi , doğu yakasında şehrin yeniden
bir
ha-

Röportaj: K .H . H A BER MERKEZi
Fotog-rafla.r: Üıİıit GÜNDOGDU / Nikon
"Yaptıi\Iarımızı o zaman
,eleştirenler, şimdi Allah razı olsun

diyorlar"
K.H .: Genelde bıı yöııde çok

eleştiri

aldım z.
B.D. : A ldık ,

ama e l eştiri yapanl arın
hepsi o yo ldan geçerken Allah raz ı
olsun diyorlar. Boğazdaki villalara
gelince; villaların projesini daha doğ
rusu planlamasını yapan ben değilim.
3194 no\u yasanın 47. ve 48. maddelerine göre hak sahiplerine hakl arını verdik. yap ı !anma haklarını verdik . Şimdi, yasay ı uygulama, işinize
ge ldi ğ i zaman hukukun üstünlüğünü
sav unacaks ını z, işinize geldi ğ i zaman
yasaya rağmen in san l arın
h ak l arını

önemsemeyeceksiniz.
Bu çifte standartt ır.
Bizim baz ı
entellerimiz bu çifte
st andartı çok rahat
yaparlar maalesef.
. ikincisi de yasanı n
i çeri ğ ine bakmak
lazım, bir usul yönden
bir de yasal-içerik
yönden
bakalım,
i çeri ğ i

yönünden
o yasa nın
o
maddeleri
son
derece
doğruydu.

İnsanl ara,

kendi
sah ip
oldukları

arsalara
300-500
dönüm

selesi çünkü, Bo,~az'da da ciddi gecekondu laşma var ve lsta11bııl'da
göçten kaynaklanan geceko11dıılaşma
var. Gecekondıılara kent servislerinin
verilmesi; yani sıı, elektrik telefon ı •s.
gibi servislerin verilmesi si:ce doğru
mu?
B.D.: Şimdi ben &ize ş unu söyleyeyim: Gecekondu Türkiye'de bir
o lgu, yap ılmasaydı çok daha iyiydi.
Nedenleri farklı; programa zannediyorum bu girmez. Keşke gecekondu l aşma Türkiye'de olmasaydı.
Türkiye'nin Kars'ı, Van'ı, Ardahan\
Muş'u lstanbul gibi dengeli, adil kal kındırılsaydı o zaman göç olmaz, gecekondu laşma
o l mazdı
yani lssanayi l eşme
hareketini
tanbul'da
yoğun
biçimde başlatmasaydık .. .
Ama bu baş l amış ve o luşm u ş. O luş
muş olan bu gecekondu o lgusuna su
vem1em, elektrik vem1em demek
m a ntık s ı z bir hadisedir. Yani önce li ğ ini şaşınnış _olurdu . Nitekim
ben im zamanımda lstanbul'da hemen
hemen İ s tanbul ' un 233 bin gecekondusunun 2 10-2 15 bininin tapusunu verdi k. Verilemez denilenin
tapusunu verdik. Gecekondulara yolunu, elektriğini , suyunu hepsini de
verdik . B azı noktalar var ki oralarda
katı davrandık. Mesela Ömerli içme
suyu h avzası. Sultanbeyli'de su vermedik. Arkadan ge len ler. o suyu da
verdiler ve böylece Omerli Barajı'ndan her türlü pisliği içer hale
geldik . B oğazi çi gecekondul aş manın
e n alt düzeyde o lm as ı gereken dünyanın incisi ve buraya politik nedenlerle gecekond ul aşm ay ı korsak ...
O da güzel bir şey de; gecekondudan
çok daha çirkin şey l er yap ıldı. Gündüz kondu, kaçak yap ıl ar yap ıldı , 5
katlı, 6 katlı , 8 katlı ve % 5'i veya %
6'1ı değil ,% JOO'lü , çöl çekirgesi gibi

İKİTELLİPROJESİ

yapılması

gibi,
doğu-batı
dengesinin
sağ
lanması, suyuyla,
e lektriğ i y l e,
sanatıyl a, kültürüyle
yepyeni çağdaş öir
ıstanbura pam1ak
bast ı k. Tabii
eski

.

külturıerinedesaygı

gösterilerek devam
eden bir İ stanbul'a . Bu İstanbul'a ulaş ılabilir mi? Tabii ki ulaş ılır ama çok
emek ister, ça lı şmak ve in atçı olmak
ister.
"Başlattığımız

ama ya rım k almış
ve yürümeyen projeler var, terse
götürü len projeler de var"
K.H.: Bedrettin Bey, ben daha kişisel
bir som sormak istiyorı!ın. Şıı günlerde basında sık sık lstanbııl Belediye Başkanlı,~ ına soyunacağım:
söyleniyor. Bıı doğru nııı 1
B.D.: Şimdi; yeniden belediye baş
kanlı ğ ına soyunup, soyunmamak için
vakit çok erken . Ama birşey var ki
bizim kafamızda ; lstanb1:1J'da yaptı ğ ımı z hizmetler, mesela lstanbul 'un
tüm denizlerinden Haliç de dal1il
olmak üzere eğer devam ettirilseydi
bugün denize girilir olurdu. Kı
yılanndan denize girili_rdi yani, o kollektörler bitirilseydi. lstanbul'un trafiği, şu İkitelli projesi bitirils~ydi
belki % 70 oranında rahatlardı. Oyle
kafamızda kalmış. Baş lattı ğ ım ız ama
yarım kalm ı ş ve yürümeyen projeler
var. Terse götürülen projeler de var.
Bunlar benim kafamda bitmeyen bir
senfon i g ibi bir hadise. Yahut yarım
kalmı ş
bir resim . Tamamlamayı
Allah inşa ll ah bize nasip eder ama o
kohjektör olursa, o konjonktür o lmadan da illaki aday olurum diye birşey yok. Türkiye'de siyaset bölünmü ş, parçalanmı ş durumda. Bu
şa ı11arda ne ç ı kar? Bilmek mümkün
değil.
.

K.H .: Ama yine de gönül
tanbu/'dan yana ...
B.D.: Gönlümüz tabii yarım
bitirilmesinden yana.

lı ep

ls-

kalmı ş

işlerin

K.1-1.: Bu istaııbu/'1111 denizleri gözlerim gibi masmavi olacak deıniştini:.
Şıı anda ne göriiyorsıııııı:, lstanbıı('a
gelip giderken? Sizden sonraki Is-

tanbu/'a gelip giderken neler hissediyorsunuz? Çiinkii hemşehrisiniz
ayııı zamanda.
B.D.: Haliç belki masmavi o lmadı
ama, siyahtan griye, açığa doğru dönü şm ü ştür ve h atırl arsanız Eyüp Sultan Camisi'nin oradan balık tutulmaya
başlanmıştı. ..
OxfordCambridge-Boğaz i çi
Universi tesi
kürek yanş mas ı yapıldı. Bunların
hepsi geride kaldı , pompalar durduruldu ve şu söylenerek durduruldu:
Efendim, Haliç projesi bitirilmiş, yapılmış ,
Marmara kirletiliyormuş.
Buna kargalar bile güler. Çünkü bir
kere bakınız acınır tarafı da şııdur,
büyük İstımbul kanali zasyon projesi
I 970'1 i yıllardan itibaren yapı lmı ş,
Amerikalı, lngiliz, Alman ve birçok
çevreci mühendisin katıldığı bir projedir ki; 20 yı l devamlı üzerinde iş
lenmi ş değişik finnalar tarafından.
Biz yöntemimizle projeyi tozlu raflardan hayata geçirdik. Hatırlarım ,
Dalan ' ın birşey ürettiği yok deni ldi ,
başka larının projelerine sa11ipleniyor
denildi. Ben, onlar projeyi yapm ı ş l ar,
biz de hayata geçirdik dedim. Şimdi
ise aynı kişiler bu projenin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Kaldı ki bir
önemli hadise var: 1-laliç'e şu anda
pompalar ça lı ştırılmı yor. Bütün pis
sular akıyor. Peki bu pis su lar
Haliç'ten nereye ç ıkıyor, baraj mahaline mi? Değil! Haliç'ten çıkıyor,
Mannara'ya kontrolsüz şeki lde gidiyor. Peki Haliç'e kanalizasyon
yapıp da bu suyu denizin dibine akıt
tığınız da yaptı ğınız işlem Marmara'yı ne kadar kirletir? En fazla.
hiç olmadığı kadar kirletiyor. Ondan
fazla da kirletecek hali yok ya. Beni
üzen şey bu .iddialar falan değil, Türkiye'de sorusu olmayan, soru sormasını
bilmeyen bir nesil yetiştirmişiz ve özellikle
bu tipler
entellektüel kesimlerden ve üniversite
mezunlarından ç ıkı yor. Acı bir şey
bu.

"Haliç temizlendiği için Marmara
kirlenmez, Haliç temizlenmediği
için Marmara kirlenir"
K.H.: Soru sordu,~ıınıı: :anıaıı
ba:eıı cemp da a/anııyorsıııııı:.
B.D.: Cevab ı alıncaya kadar sormak l azım, yeter ki soru sonnasını
bi lin . Bizim ortaokulda derse bir
müfettiş
ginnişti .
Çocuğa soru
sordu: Pisagor bağıntısını söy ler
misin
evladını?
Söyledi
ço2
2
cukcağız: A + F = C 2. Müfettiş
sordu: Niçin oğlum dedi? ispat et
bakalım. Aldığı cevap: Efendim
Hasan Bey öyle söyledi . oldu.
Hasan Bey de m atematik öğ
retmeni. Ş imdi birisi devletin ya da
kamunun yönetiminin bir yerine
gelmiş .
Birisi birşey söylediği
zaman toplumun özellikle bu tarzda
eği tilmi ş in san ları otomatik doğru
kabul ediyorlar. Şunun altını kesin likle ç izerek söylüyorum: Haliç
temizlendiği
iç in Mannara kirlenmez. Haliç temi z lenmed i ğ i için
Mannara kirlenir. Altını kesin kes
çiziyorun.1.

"1993 Istanbul Yıh'nın geçerli
olabilmesi için lstanbul'un
başında doğru düzgün
bir idarenin o lmas ı l az ım"
K.H. : Sıı. Dalan son bir sarımı ı•ar
eğer ıııiisade ederseni:. /993 yı lı İs
tanbul yılı olarak ilan edildi, bu
sizin de ortağı oldıığw111: /ıiikümet
tarafından ilan edildi , f(iiltiir Bakaııını ı : bıımı söyledi. l sranlml yı
lında , si: de lsta nbııl 111il!etvekili olduğııııııza göre neler yapılması
gerekli ? Si:iıı bıı işte katkını: ne
olacak. Onları öğrenelim.
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Gökberk Ergenekon
ile görüştüm
asınY ay ın 'd a n
sorumlu Dev let B ak a nı
Gökbe rk E rgenekon il e
"A lır Götürür Ista nbul "
prog ra mın ın çe kimle ri iç in geld i ğ i M a lta Köş kü ' nd e söy l eş t i k .
Çok sami m i, çok yakm b ir sohbete da l d ı k, g ittik. Dos t arasındaki sohbet leri n neticesi poli tikaya dayanırke n, bir po li t ikacı ile, özelli k le so rum l u ğ u
olduğu
konuda
söy l eş me k
m ümkün değ i ldi.
Konu Istanbu l'dan açı l m ı ş tı ha-

B

li y le. Ce v a bın a iç çekerek baş
l ad ı. G e n ç li ğ ini , dün y anın eşs i z

b ir be ldes inde geçirmi ş, he le 25
sene evve linin Mod a ' s ında tabi atla baş başa, rom anti z min en
e ng inini yaşamı ş birinin o g ünle ri
anım sadı ğ ında
iç
geç irmes ini çok d oğa l karşıl adım .
Bir a n içi n ga liba be n de katıldım
ke ndi s ine. Politikaya
TRT'nin bug ünkü durumunu
e l eş tire re k g irdik. Pe rsone l ve
teç hizat o larak e linde mu azzam
im kanl ar bulunan bu kurumun

kendisine rakip ç ıkan diğer televizyon kanallarını demokratik
düzen içinde ve serbest rekabet
kuralları çerçevesinde s ilip süpürmeye kesin kararlı olduğunu
ilk kez duyduk Sayın Ergenekon'un ağzından. Yöntem gayet
bas it; program ve film temin
edilen kaynak be lli. En yüksek
üc reti ödeyere k bu kay nakların
ürünle rinin TRT dı ş ına kaym as ını önle mek çok kolay . Nihayetinde di ğer ş irketlerin b aş
ed emey eceğ i
bir bütçe var

TRT'nin elinde. Buna karşılık;
reklam fiyatları oldukça aş ağı
çekildiğinde oluşabilecek talepin fazlalığından, l/3'e düşen
reklam· gelirlerini eskisinin iki
misline çıkmasını ·sağlayarak,
dalında en büytik olduğu tartışmasını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Ancak bu fikirlerin , uygulamaya
konulmas ı elbetteki , ağızdan
ç ıktı ğ ı süratte olmuyor. Onun
için
Sn.
Ergenekon,
maaş larından ş ikayetç i olan TRT

personeline bir , yıl daha diş
lerini sıkmalarını tavsiy!! ediyor. Ayrılanlar ayrılmış . Kalan
,personeli de, idealistler olarak
tanımlıyor Sayın Bakan ve tavsiye ediyor: "Bir yıl daha askerlik hizmetinde imiş gibi
kabul edin kendinizi. Muhakkak semeresını göreceksiniz" . Ayrılanlar için de bir iki
çift sözü var: "Tilkinin dönüp
dolaşıp geleceği yer kürkçü
dükkanıdır" amma.. .

(sf--

Hezar pare (Bin parça) Ahmet Paşa
Galip KAYNAK
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18. padişahı
Sultan lbrahim, memlekeı meselelerinden
habersiz, kadınlara,
/evk ve sefaya düşkün . halkına
karşı şevkaı ve merhameı duygusundan mahrum. rüşveıi mubah
sayan, halkının malını gasp eımeyi
usul haline geıirmiş. batıl itika t ları
olan. üfürükçülüğe ve büyücülüğe
prim veren. dost ve düşmanını
ayırt edecek kabiliyetten yoksun,
riyakar insanları dost sanan, kuruntulu ve iç sıkıntısına müpıela
bir Lattı.
İç sıkıntısını gidermek için sık sık
şehir içinde gezinti yapardı. Bu geLintilerin birinde araba ı, diğer arabalar arasında sıkışır. Sinirlenen
Sultan: (Arabalar şehre girmesun,
hiç kimse şehirde arabaya binmesun , Istanbul içinde bir daha
araba görmeyeyim.) diye emir
verır.

Yine _böyle günlerden birinde, Sultan Ibrahim, kendisini okutmak
üzere Davut Paşa tarafında bu hususta nam salmış bir hocaya giderken yolda bir araba ile karşılaşır.
Koyduğu
yasağa
uyulmadığını gören Padişah çılgına

döner.
(Tiz Veziri çağırın) emrini verir.
Sadrazam Salih Paşanın bulunup
getirilmesi için durmadan bir, biri
ardına adamlar yollar.
Kan ter içinde hocanın evinde huLUra çıkan Salih Paşa'ya, Padişah:
(Ben arabaları yasak e t miş iken,
niçin emirlerim tutulmaz, ben Padişah değil miyim? Tiz boğun . )
der.
Zavallı suçsuz Salih Paşa, hocanın
evinde buldukları kuyu ipiyle boğulur. .
Sultan lbrahim. Vezirlik mühıiinü,
Kapıcılar kethüdası (Devlet büyüklerinin işlerini gören) ile kaptan
Musa Paşa'ya gönderdir. Musa
Paşa gelinceye kadar da, Kara
Mustafa Paşa'nın teskireciliğinden
(özel yazı işlerini yürüten) gelme
Paşa'yı
kaymakam lı ğa
Ahmet
memur eder.
Ahmet Paşa riyakar ve ka ll eş bir
tiptir. Sedaret mü hrün ün Musa
Paşa'ya varmasını önler, bu arada
da Padişaha hülfil ederek, mührü n
kendisine verilmesini sağ l ar.
Ahmet Paşa Sadrazamlığı elde ettikten sonra, Padişahın us ullü ve
usulsüz bütün arz u la rı nı fik ir
beyan etmeden yerine geı i rir. Bu

suretle Padişahın gozune girer,
onun sadık bir hendesi ve k ı z ı nı da
alarak Damadı olur.
Ahmet Paşa, kendi karakterine
uygun Kethüda Arnavut Ahmet,
Keskireci
Şamizade
Mehmet,
Çavuş Baş ı K eşle rden Torak ve
Selam Çavuşu Sa rı Mu ıafa gibi
tarafından
sev il meyen,
halk
riyakar, hilebaz adamları et rafın a
toplar ve onlarla dostl uk kurar.
Padişaha, memleketin iç ve dış meselelerinde, yanlış bilgiler verir.
Zaten Padişah, zevk ve sefa alemlerinde olduğundan mem leket meseleleriyle ilgilenmez. Memleket
bir avuç riyakar ve bilgisiz insanların elinde ka l ır. Beylik, Valilik, Kadılık ve Kazaskerlik gibi
devlet memuriyetleri para ile eh il
o_lmayan k i ş il e re dağ ıtılı r.
Oy le haller olur ki, bi r göreve bir
kaç kişinin birden atandığı, eski ve
yeni memurların han köşe l erinde
posta ulakları gibi birbirlerine rastladıkları çok görülmüştür.
Hudut l arımızdaki durum ise yürekler acısıdır. Yenedik liler, Bosna
tarafındaki 30 kalemizi ve bu kalelerin nüfuz alan l arını ele geçirm i şler, Yenedik donanması Çanakkale Boğazı'nı kapatmış, hiç bir
Osmanlı
gemisinin d ı şarı çık
masına izin vermiyor.
Padişaha durumu an latmak
isteyen ler fesat lı k ve fi tneci li kle suçlanarak cezalandırılıyo rl ard ı.
Ahmet Paşa'nın mem leket meselelerinde bu kadar d u yars ı z ve
vurdum duymaz olması, aleni rüş
vet alanlar, ha l kın ma lın ın gasp
edilmesi, haksız ceza ve bas kıl a r. ..
Hele .Ahmet Paşa'n ın sarh oş kardeşi Ibrahim Ağa'nın milletin ırL
ve namusuna ıasalüt eden halleri,
Paşa'nın sonunu haz ırl ayan olay lar
olmuştur.

Bu durum lara tahammü l edemeyen
ilim, irfan sahibi namuslu ve memlekedn i seven Bektaş Ağa, Mu slih ittin Ağa, Murat Ağa, Kara
Çavuş- Mustafa Ağa s ı k sık bir
araya gelerek çare ararl ar.
Ahmet Paşa, ortada b irşey l er in
döndüğünü sezer ve bu kiş il eri ortadan ka l d ı rmay ı planl ar. Oğ lun u n
evlenme töreni a radı ğ ı fırsattır.
Ahmet Paşa, Kara K ethüd as ınd a n
gaspe tt iği Topkap ı 'dak i köşk de yapılacak ev lenme merasimine bu kişi l eri davet eder. Gay!!si. onl a rı
düğ ün evi nde kat letmektir.
Duru mdan habersiz, köş kün bir
odas ınd a dü ğü n yemeğ inin , gelmes ini bekl eyen bu zeva tın yanına,

Ocak lı

Recep A ğa girerek:
" e durursunuz, S adrazamın sizler
için kötü niyeti v ardı r. Buradan
sonra ev inizde dahi bulunm ay ın ."
diye haber verir.
Murat Ağa ayağa kalkarak : "Ya. ..
mesele öy le midir? Biz kolay ölmey iz. Artık günah bi zden gitti"
diyerek d üğ ün evinden uzakl aş ırlar.

Murat Ağa, Ş ey hüli s l am Abdurrahman Efendi 'nin huzuruna ç ıkarak, ark ad aş l arı ile beraber haz ırl adıkl a ı tezkerey i ol<ur.
Şeyhüli s l am okunan tezkere üzerine toplulu ğa hitaben: "Ağa oğ lum
bu çekt i ğ imi z ne hald ir? Emni yet
ve huzurumu z n as ıl temin ed ilecektir?" deyince, Mu rat Ağa :
"Behey efendi , bu iş l er hep sizlerin
ve sizin gibi ehli namus ve irfan sahi bi ki şi l e rin s u s m anı zdan ve birlik
olmay ı ş ını zda n
baş ımı za
gelmekted ir. Bunun çares i ko l aydır.
Siz u l emay ı Fatih Cami'i nde top! ay ın ve bu gaile ortadan ka lkmad ı kça da dağ ıl maya lım " der.
Bunun üzerine ulemaya ve Ocaklara mektupl ar yaz ıl arak Fatih
Cami'nde yapıl acak t opl antı ya
davet edi lirl er.
Ulema, Kazaskerler ve Ocak AğaJarı , Çorbac ıl a r, Oda baş l a rı s il ahlı
adamlarıy l a gelirler. Her hangi bir
baks ını ve o l ay ı önlemek için de
cami e trafınd a tertibat a lırl a r. Topla nt ı
h az ır olunca da,
Ahmet
Paşa'ya :"Cami ye gelsun . İbadu ll ah ın ahva lini söy l eşe l im" diye
haber salarlar.
Ahmet Paşa, durumdan haberdar
o lmu ş,. kaçma h az ırlıkl arın a baş-

Sofi Mehmet Paşa , camiye davet
edilerek e li öpülür ve vezirli ğ i
kabul etmesi için kendisinden ricada bulunulur.
Bu s ırada p adi şah Musahibi (sohbetinden hoş lanılan kimse) Tavukçu Mu stafa Paş a'yı camiye göndererek: "Cemiyet istekleri ne ise
kabulümdür. Şey hüli s lam ile Mehmet Paşa bana gelsinler" emrini
verir.
· Ş eyhüli slam gitmez. Sofi Mehmet
Paşa saraya vardı ğ ında , Has Odabaş ı karş ıl ar. Ye Mehmet Paşa' y a:
"Ahmet Pa şa kay ıptır. Mührü buyurun . Padi şahımı z buyurmu ş lardır
ki : "Ahmet Paşa'y ı azlettim. Fakat
ad amımdır. Onu vermem ve sizden
de onu kurtarm anı z ı dilerler" diye
söy ler.
Sofi Mehmet Paş a cami ye gelerek
durumu ce m aata. anl atır. Camideki
cemaat hep bir ağ ı zd an " H ay ır,
Dev letlüm bu olacak i ş değ ildir"
diye iti raz ederler.
Mehmet Paşa durumu arz etmek
üze re Padi şahın huzuruna çık ar.
" Padi şahım , bizim gibi bin vezir
size kurban olsun . Senin vücudun
sağ olsun . Ahmet Paşa'yı verip bu
fitney i def etmek_doğru bir i ş tir!"
dey ince Sultan Ibrahim yerinden
fı rlar, asabi yetten gözleri sanki yuvas ınd an

ç ıkacaktır.

B ağ ırarak

"Bre koca köpek, (ihtiyar) Yezir-i
azam olmak için askeri tahrik ettin.
Bu cemiyet d ağ ıldıktan sonra görürsün . Senin hakkından gelirim"
diyerek Mehmet Paşa'y ı yum rukl~r.
Çok üzülen yaş lı vezir, k o nağ ına
gelerek, vezirlik mührünü bir bohl amı ş tı r.
çaya
koyarak camiye,
Şey
Padi şa h da t o pl a n t ı y ı du y mu ş tur.
hüli slam'a gönderir. Y azdı ğ ı tezHaseki ağas ını gönderir. Haseki kerede de, kendi sini vezirlikten az!
ağası, mihrapta oturan Ş ey hüli s l a m
etti ğ ini bildirir.
Abdurrahm an efendi ye; "Bu top- B ek taş ve Koca Muslihittin Ağ al a r,
! a nlın ın as lı nedir? Edebin izle da- ' Mehmet Paşa' nın kon ağ ına geğ ılın , Pad i şahımı z emridir" der.
lerek : "Dev letlüm, korkunun maŞey hüli s l am : "Veziri bi ze tes lim
n as ı yoktur. Bizim gibi ihtiyarlar,
eden, Vezir bi ze teslim edil- din u ğ runa ölmekten baş ka neye
yararı z? Kalk bu i ş i beraber bamedi kçe cemaat d ağ ılm az " der.
Hasek i Ağası i ş in ciddiyetinden şara lım " sözleri yle Mehmet Paş a 'y ı
habersiz, " Padi şahımı za k arş ı koy- ikna ederler.
mak münas ip midir?" deyince, Bu arada Ahmet Paş a da , telhizcisi
Şey hüli slam öfkelenir, "Ç ık dı ş arı ,
Abdi ve Mahrem Gulam'ı (Kölesi)
madem ki veziri vermezler, o Halil'l e götürebilecekleri kadar,
zaman i ş bitmez" der.
a ltın , akçe ve kıymetli ziynet eş 
Haseki A ğas ı ' nın d a vranı ş l a rı , ce- ya larını yüklenerek ve kıyafet demaat tara fınd an h oş karş ıl a nm az ve ğ i ştirerek , ak ş am ezanı~~an sonra
konağ ından ç ıkarlar. ünce Sükendi sini bir hay li hırpa l arlar.
To pl antıd a:, "Vezir Ahmet Paşa,
leymaniye'de bir dostunun evine s ı 
müfsittir, ortadan kaldırılıp yerine ğ ınmak ister, kabul görmeyince,
Mevlev i (Sofi ) Mehmet Paşa'nın Deli Birader Ahmet Ağa denilen
şa h s ın evine gelir. Ahmet Ağa pavezir o lm as ı " kararı alınır.

TReklamT

şayı evine a ldıktan sonra, durumu
tahkik için saraya gider. Ahmet
Pa şa' nın
kon ağ ından
kılık
değ i ştirerek iki adamıyl a beraber ç ık
tıklarını ve kendi evinde sakl andı ğ ının
bilindi ğ ini
ogrenir.
Hemen evine dönerek, Paşa' y a durumu anl atır, evinde s aklanmas ının
tehlikes ini izah eder. Paşa buradan
ay rıl arak Uzun Ali Ağa' nın evine
gider. Ali A ğa geveze bir adamdır
"DevletJüm, sizi evimde saklamak
isterim , ama sizin dostunuz oldu ğumu herkes bilir. İlk ara-·
yacakları yer burası ol ac ~tır" •diyerek Paşayı kabul etmez. Ahmet
Paşa buradan Murat Paşa türbesi
c i varında oturan ve dos tluğ una çok
g üvendi ğ i Hilekar H ac ı Be hram ' ın
evine gelir. Hacı Behram Paş a
y akın ilgi göstererek , evine kabul
eder. Bir taraftan da Mehmet
Paşa 'y a haber göndererek , Ahmet
Paşa'nın ev inde olduğ unu ihbar
eder.
Sadrazam Mehmet Paşa elli kadar
askerini göndererek Ahmet Paşa'yı
yak a l a tır ve konağ ına getirtir.
Ahmet Paşa S adrazamın huzuruna
g irdiğinde:
"B a bac ı ğ ım
bana
kıyma. Aile e fradımla beni Kabeye
gönder" diye y alvarır.
Mehmet Paşa: "Elem çekme, inşallah bir şey yoktur. Kul taifesinin
böyle hareketleri çok görülmü ş tür.
Bunun ilacı da mall arını beyan etmektir" der ve haremi olm adığı
için Ahmet Paşa' yı harem daires ine
yollar. Fetv as ını almak üzere de
Şeyhüli s l iim 'a haber salar.
Ahmet Paşa S adrazamın harem dairesinde korku içinde, terlemekte
ve durmadan , kar ile soğ utulmu ş
h aş lama su içmektedir.
Bu s ırada yanındaki s adık adaml arından
tezkereci Abdi A ğa :
"Behey efendi , bu güne kadar niçin
kendinize sadık bir dost ve arkad aş
edinmediniz?" der.
Gulainı
Halil
de:
"Sadrazamlığınızın baş ından beri gidi ş inizin neticesinin buraya varacağ ı belli idi. Ancak gafletinizle
dü ş ünüp ne bir çare aradınız , ne de
gurur ve azametinizi gören , sizin
iyili ğ inizi isteyenler, sizi uyarmaya
olamadılar.
Hemen
muktedir
All ahfi taalii kurtara." demişlerdir.
Bu s ırad a Sadrazamın kethüdası
içeri girerek, Paşanın eteğini öptükten sonra, "Sahibi Devlet (Sad-

Siz de usanmışsınızdır artık Patronla Editörün itişmelerini oku maktan. Ama ne var ki onlarsız da olmuyor bu iş. Fakat bu kere onlarla olup bitenleri sonraya bırakıp biraz tarihi dedikodulardan söz
edelim.
·
Geçenlerde Rejans lokantasında yer bulamayınca bir kaç Rus madamın oturduğu bir _masanın kenarına ilişiverdim ve ister istemez de
biraz sohbet ettik. Istanbul mozayiğinin bu önemli tarihi in s anları
Beyoğlu ' nun bitmeye yüz tutan canlı tarih kitaplarıdır. Onlarla Istanbul'a ilk geldikleri yılları ve Mustafa Kemal'in Beyaz Ru s i ş
letmelerine gelip gelmediğini konu ş uyorduk . Madamlar bana Gazi 'nin oturduğu masayı gösterdiler. Tam camın önündeki masa. Eskiden orada bahçeye açılan bir kapı varmış, yani lokantanın en iyi
masasıymış ve Mustafa Kemal'e Rejans'ın ilk, sahip.terinden bayan
Vera Çirik servis yaparmış. Vera, Rejans'ı açmadan önce Petrograt
lokantasında garsonluk yapar ve Atatürk'ü de oradan beri bilirıni ş.
Rivayete göre de Paşa' nın kendisine aşık oldu ğ unu söyler dururmu ş
etrafta. Nitekim Mustafa Kemal Rejan s 'ın açılmas ından sonra
Vera'nın servisine sık sık gelmeye başlamış. Bir gün aniden ç ık a gelince Vera' yı bulamamış. Onun yerine hemen madam Roya Pi ş
manof servis yapmak üzere yanına gelmiş ve "Paşam kahve mi alır
lar, çay mı efendim?" diye sorunca kopmu ş kızılca kıy a met :
Mustafa Kemal'in tam cevabı bilinmiyor ama, Rejans'ta da Rakı ve
leblebisinden başka birşey istemedi ğ i bilini yor ve Yera' nın servis
yapmasını. ..
Bizim patronun babaannes inin (Sabiha Bas macı hanımefendi ) ı s
marlama terzilik yaptığı bilinen Olivio Pasajı ' nın iç indeki Olivio
Han'da Macarların oda müziği yaptığını bilir miydiniz? Şimdi gidin
de görün Olivio Pasajını ve Han'ım: Kime kızacağ ını ş aş ırıy o r
insan. Kızacak adam bulunca da, neresinden baş lan acak bu şe hrin
diye dü ş ünü yor.. .
Istanbul'un artan radyotelevizyon trafi ğ i iç inde bizim Patronla Edi törün de bir televizyon ve radyo programına soyunmak üzere olduklarından haberini z var mı ? Patron geçenlerde g izli bir oturumd a
"ah o eski radyolar, bay Popof ile bayan Ta ş kina ' nın pi yan o ve
keman resitallerini yayınlamayı ne çok isterdim!" diyordu , duydum ,
ş imdi o ne yapar yapar, bunu da baş l a tır gibime geli yor.
Bu arada bilmem biliyor musunu z ama, frenk gömlekl erine isim ve
soyadının baş harfini i ş letmek çok moda .. Yoo , bi zimki öyle ya ptı ğ ı
için değ il! Ondan önce bu i ş i yapan nice Istanbul e fendi si var: Biris i
de Doğan Hızlan. Ailem ettim, kallem ettim ve Doğan Hızlan ' ın
gömlekçisini buldum: Beyoğlu Zambak Sokakta, gömlekçi Ekrem ...
Patronla Editör aras ınd a inanılmaz bir uzlaş m a dönemi yaşanı y or. lamı yo rum ? Y az ın da, çak tı rm a d a n
Gazete dördüncü yılını aşmı ş olma s ına rağ me n hala istedikleri dü - Patronun önüne koyay ım , o da gazeye e ri ş medi eri şmes ine. Ama, sorunun çözümü ça lı ş m al arını kav- zetey i kimin gö türd ü ğ ü nü an l asın
galardan arındırıp özeleştiriye dayandırmay a baş lamal arı ilg inç soböy lce ...
nuçlar doğuracak gibi ge liyor bana. Herşeyden önce, BRT Belediye
Radyo Televizyonu'na bir "Bizim Ş e hir Haberleri " prog ramı öneris i Patronun yapm akta o ldu ğ u "ALIR
İSTA NB UL"
tegötürdüklerin_i öğrendim . Ho ş böyle bir program yapsalar "NEA GÖTÜR ÜR
ROMA DEDIKODULARJ" kö şes ini kime yazdırabilirler ki ... Bence lev izyon programının da a kıbeti kagazeteyi götüren en önemli kö şe lerden biri d eğ il mi bu? Eğe r oku- rarmış anl aş ılan . İkinc i programda
yorsanı z bu köşeyi , neden bana mektup y azmı y ors unu z an- artık yönetmen Kudret bey le bi-

~ AI.MOND rouı ______~
SEYAHATLERiNDE ÖZEN iSTEYEN INSANLARIN ACENTASI ...

* HER TÜRLÜ UÇAK BiLETi

* iç VE DIŞ TUR ORGANiZASYONLAR!
* OTEL REZERVASYONLARI
* ARABA VE UÇAK KiRALAMA

~

* KONGRE S~MINER BAYI TOPLANTILAR!
* YURTDIŞI USAN OKULLARI

AlMOND TOUI
ABiDE/ HURRIYET CAD.
BEYBABA AP. N0:195/4

ALMOND TURiZM SEYAHAT VE TURiZM A.Ş.
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DEVAM/ ONDOKUZDA

VERAÇİRİK

z im kin in arasındaki uçurum iyiden iyiye be l irg i nleşmiş. Kudret
beyin kendine özgü adalet ve
TRT ilkeleri anlayışı ile bizimk ininki hiç uyuşmaz bir hal
a lmı ş. Ve öğrend i ğ i me göre de,
bi zimki ş i kayet l eri ni yaz ılı olarak
bildi rmi ş bu kere, hem de bir üst
makama ... Durum böyle o lunca,

kıyamet kopmak üzeredir herhalde. Tabii bu olaylardan yakından haöeri olan Editörün keyfine diyecek yok. Bensiz kalkar
mısın bu işe? Al sana! Gibileri nden kıs kıs gülüyor şimdi
arkas ı ndan.

Gelecek ay yeni dedikodularda

buluşabilmek umuduyla .. (sf--
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'' Alır Gider Istanbul ,,,
Kıyamete

döner ben geldiğimde bu şehir
Ancak terkedilir bu şehir bu unutkan yosma

[

l
J

.
""
Hüseyin Avni CINOZOGLU
beklerim
y ıl dızl arı tacına nakış l ar da gelirsin
sul tan m ı y ım serdengeçti miyim bu şe h i rde
gönençsiz geçti sensiz kaç faslı bahar
·
beklerim
y üreğimde k urş un yarası ayak l arı m pranga lı

belki bir

akşa m

bu

şehre

m utl a nırım

dönersin
·

efkar l a nırı m

üzünçlü saba hl a rının yo ld aşı
geceleri fener i yakar
Kaf Dağ ın ın evcimen kı zı
bir denizi kuşatır söylencesi
anı tçasına berk yüreği
saç l arına ejderler do l anır
tekfurun k ı z ı Dü n ya'nı n en güzeli
gecen in

a rdı

se raps ı z kalmasın
1

anımsar mısın Ahi Evranı
imbikte damıtılan şiiri
nazar boncukları satılırken bedestenlerinde
neden senin bir nazar boncuğun yok

lstanbu lum
nallan a l tın mıh l ı at l arın vardı
çel iğe su veren ustaların
serapsız kalmasın serapsiz kalmasın
turalı sebillerinde güvercinlerin

beyaz bir ül ked ir

dilek tuttum apak
gecelerde ·
nas ıl unuturu m altın
saçları nı
av u ç l a rı n ın s ı cak lı ğ ını

yatk ın
akşamında

hicrana

1

·ı

CORXHILL TO GRAXD CA. İRO,
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1
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geç tı m

bütün kandi lleri sö n müştü

İstanbu l 'un

bütün gemi leri

batmıştı

Kızkulesi yo l

'
göstermiyordu tayfalara
seni unutamadım
y ıkılsa da İstanbu l
Acemden şah gelse
İstanbu l 'u görse deli olur
ey gökçe yurdumun mavi
Istanbul'u
bir karasevdalı gibi yaln ı z
kodun beni

l'JY llR. ll. .\.. !ITM.\RSH.

ey beni
.
azat etmeyen Istanbul
- -------· -- ··karlarla savrulan yüreğim
ufkumu bazen bulutlar kapasa da
yine de mavi bir ayla serpilir gözlerime
mutlanırım

Aşiyanda iki dev şair
Heybeli'de B i zanslı bir güzel
kadehte rakı
İstanbu l mavi

ey beni deli eden İstanbul
ey unutkan yosma
senden güzeli yok bu 'diyarda
sen bana aş tksın İstanbu l
ben sana
seninle anı l acak sanım
ikba(imin altın gün lerin~e

TALKING TURKEY· ·

·

. .
• Sıx months ago it was
a b out Miamı but
Mil .
talk
'
now,
an ıs all abuzz with
it's ab?ut Turkey- especially Istanbul. "I think
goıng to be the new hor spot " d l d
Byblos's K ·th V:
, ec are
eı
arty, who recently took a tn"p
t h ere - "I '
.
G bb
t s my new favorıre city." Stefano
a ana can't stop raving abour the b l ue
waters off the coast, and even Ital ,
· j
· ·
Y s controver~ıa ~n cntıc Vittorio Sgarbi was seen luxuriatıng ın a bo~t there. Meanwhile, over at Gucci
some Guccı-ettes were overheard talking b ,
h ·
d"b ·
a out
t e ıncre ı ly ınexpensive Turkish prices Of
c~u::Jj c_ompare1 ~o Milan these days, where
t e ı atıon rate ıs ;ust under 6 percent, almost
everywhere else seems Jike a bargain
The place to stay: the newly renov;red Cira an
Palace Hotel. Lunch· at Pande]· D'
g
·
·
ı.
ınner · at
K rf
o ez, ın Kanlica (the hotel will hire you a b.oat
to_take you across the Bosporus for
dınner, then bring you back) .
Shof'.: At Sofa, for museum-qualiry
Turkish objets at reasonable prices.
•
h

Türkiye sözkonusu
ay oo.ce heıkes Miami'yi konuşuyordu,
fakat _şimdi Milan Türlciye'yi konuşuyor, özellikle Istanbul'u. Yakında tatilini orada geçiren
Biblos'dan Keith Varty, "Bence yeni moda yer
olacak" diyor. "Şu anda en S!!Vdiğim şehirdir." Stefano
Gabbano, s~erin mavi sulanru sürekli olarak göklere
çıkarıyor ve Italya'nın tartışmalı sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi bile Türlciye'de bir teknede keyif çataıken
göıülmüş. Bu arada Gucci'deki Gucci kızlanndan bazıları Türlciye'nin inarulmaz düşük fiyatlanndan bahsediyorlardı . Tabii, Milan'da yüzde altının biraz altındaki enpasyon ortamında, neredeyse her yer kelepir
gibi geliyor.
·
~alınacak yer: Yeni restore edilen Çırağan Saray Oteli.
Oğle yemeği : Pandeli. Akşam yemeği: Kanlıca'daki
Körfez Lokantası (otel size bir motor ayarlayıp
Boğaz'ın karşı tarafına götürüp getirir). Alışveriş: Uygun fiyatlara müze kalitesinde Tüık sanat eşyaları için
SofaGj--
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ONUŞANNE?

ayd ı nlıktır kaftanı n ın içi
d ı şarda gece
ishak kuşu konar pencereme
meşalemle vardtm burç l arına
denizlerinde serinledim
yakınmadım sevdalarından

' '1
fS

fi

~

~

E U H O ·p E

ses ler aza l ır yüzler so l gunl aşı r
düşse l şehirl er kuru lur
buğulu aynalarda

'.ı
f.'

-.

Dünyanın en yalnız deniz
Kızkulesi'nin bekaretidir

ıki yalnızlığım

var benim

biri
serapa

sürgünde gözlerini

alıştırır

bağlayan yollardayım

sandım

bir cüceyim bazen bazen de bir dev
özlemin alev güller gibi yakmış yüreğimi
bir daha yaşanmaz anılarda kalan
İstanbul'um ökeliğim deliliğim yarim
hasretim
ve ben has bir hattat gibi
seni bir destana nakı şlarını
bazen yıkık bir ayazmaya
seni sıla bilir
gurbetteki yüreğim
ey bahtımın gözkamaştıran (Ece)si
ilk seni kaçırdım firari yalnızlığıma
ey mağma s ında volkanların püskürdüğü
yedi tepesinde kandiller yanan
devasa zırhını deldim
seni yar diyesine sevdim
sen de yar gibi şe hl a mısın
Ben ki ilk ve son sedefkarıy ını İ s tanbul'un .

(sj-

Cahit Kayra
Erol Üyepazarcı

diğeri

Beyaztt Kulesi'nde seyir deftercisi
cihan küçülür
gözlerimde
seyir defteri tanıktır
İstanbul devce bir kaladır
içinde rakkaseler
ıçını taşkın bır den i zd ı r o zaman
öke l iğim erinçli bir sultandır o zaman

Kı zk ul enizde

düş l erde yaşatmak daha güze lken
k ırk ın c ı kapıyı açmayacağım

Kızk ul esi' nin
ay l as ın da gözlerini n

doruklarında alev kanatlı bir kuşum
' hep. mavi düşlerim pelerinini
ben bir akşamı bir akşama

yılkıya çıkarılal ı Galata Köprüsü
romatizma ka l madı
ne İstanbul'un Orhan Veli'nin

k ı rkıncı kapının arasındasın

gizemi

akan serap
billur kadehleri dolduruyor hala

MAHMUT'UN
KSTANIBUL'U

KKO

.:

(BOSTANCIB AŞI

.
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SiCiLLERi)

beni karasevda l ı eden İstanbul
seni

seraps ı z lı ğ ın a

üzülürüm
Su ltan Ahmet Çeşmesi'nin
ey gökçe yurdumun
tacı görkemli (ECE) si
is ıanb u l'u m

şehri

divitimi

feneri

beni unutmayacak bir şeh i r bu l amadım
çoc u kl u ğum u n çiğdem l eri ni b u lamadım

b ul a m ad ı m

geçmişten geleceğe

ırmakta y ı karım

Galatasaray, Sahne Sokak Ali Han K. 3 No. 302
İstanbul -TÜRKİYE Te l: 243 61 90 -243 49 10

- Keşke bir kemanc ı o l sayd ı m
- Keşke bir keman o l saydım
- Derimden dav ul yapın

gözüm yoktu ama sevd im
den izlerinizde gözüm yoktu ama sevdim
Pera'da ben imle dansedecek bi r kadın

bir güzel

Sahaf Aliiattin 'in
tozlu raflarından

ben ki
iki güzell iğiyle gözkamaştıran
nice sultan tanıdım
akik yüzüklerini
bana armağan ederlerdi
bir serapa bakar l ardı
sürgündeki ya l nızlığım
firari akşamlarda

gece dışa,rda
apak bir lstanbu l ış ı yacak ardından
kar serpi lir Vivaldi'n in dört mevsim üstüne

dökülür bengisular
bir cihangir gibi bakarım
seni yurt edinen tekfurlara sultanlara
şehirlerin arabesk ejderhası
dokunmasın dokunma s ın sana
başkası fethetmesin burçlarını
kendi burçlarını
yine kendin fethet
seni so nsuzluğa akan bir güzel ırmak
gülşende açan bir gül sa ndım
bir şehri
bir kadın güzelleştirir
bir şa ir güzelleştirir
bir şarkıcı güzelleştirir
bir şarkılı kahve güzelleştirir
çiçekci ç ingeneler olmasa
fal bakan olması
bu şehre kim katlanır

yurdumun en yosma şehri en gökçe
İstanbul kitabelere sağmam diyor
bir öke içmiş suyundan
uçmuş yadellere yadeJlere
iksirini taşımış altın kadeh lerde

başlarım yazmaya destanını İstanbul ' un

avuçlarıma

~OTE S OF 1 JOU Rll EY

bir Istanbu l

harami bir akşamdı
puslu bir akşamdı
acı l ar dönences inden
1

sebi ll erin

İST ANBUL B ÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.
KÜLTÜR İ ŞLERİ DAİ RESİ BAŞ KANLIGI YAYINLARI.

YILKIKÖPRÜSÜ
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• İSKİ nin Yeni
Projeleri

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

• İstanbul 1 daki
Antikacılar

: Ve Diğer
lstanbul
Haberleri

lıqeıı....,.

ıınlcle

descri1ıeı
. . - ~ ""'" cxıııııııpoüıaı Spaıiıslı i ~ widı ılxııı; ~ Anıla..ı.leM wlıiclıalıed in Spıia tmıiJCaı,lıolic liıııdaıneıııaliıııt i.........ı.

He ....... 1D ılıe 'lllllıiıı&i ~ J"'I!' Oo,ıiııılo. i Spaniılı wrilot wtıo ~
dıe ........ .,,.._ ııil""*ivllJ' or-nı,poıiıaa ciıieı. ıııdı • Toledo ıındor

*

Moon. ffavinı deeı'lıed dıe lıeıuır of Ellıaıın. conıpariııı iı widı ılıe Konnic de'4(·
ripıjıınotııe.,..;,, -~ pıdoa ~ ,..ıı- ııo..., Salminen monıioııı a lıool.
bJ M..a Malaıoııidıoı. Jewlili ı,ıyslclan ıo Sıılıaıi Selalıaııin in Caiıo. He sayı ıhaı Jewisb·lalınılı! cıdluıe pve riıe 1D a myır lepcy iıı ılıc fields of medi,,..., and ,_.

'i l
~

,l'eni:ereleıiııfll'

• • · T~ıı,ıylııeioıvi ııenııı,
.we dııvııWdıtl ~ ıez.

1

~ ııılıııllıoı\Jl.-1~~
,ıı,li

çooııl< lıa ile,: Meryan"ıa ~

.a)'91daı:ıııdı

~.

l!lao_ıiiıt:.~18

l)ııdıliiı wı~

*

Jlz:M..,.ııı,

ıııour lıulııııılııkla. KIIWÔ ıörev)ileii ı., ıneuı1antı
~ . . . oııııcıw & f,ll. Ayvıııti: ........

.-..... Sl ~ · u n teaıilderi Kı!ı!ib'dcn 1-bal'J r,e·
~~.fınıııııı,atuıulur. Baıan~'""""" yol alaü..iırııiı
ı.aııı Amin loııııilderi ılıııı bir ıabuı
Yqilldly Ram
inp ediıiııılı*fJıllıi!la ~ ~ ıtıın altın tabut ve bmikler YeGllıılıı,,.U~lıir
,ee-ıöllfrllfflr. Kiliıe ddlıııluıiısızlıkıan yıkılır. Bir
- - • • bılıı
alııap bir kiliııe dalıı yıporlır, anaılt <>ela yıkılır.
llılıa ...,..ı yıUıırılıa Y
l.iyıme
9ojoı Dıdya Bey ve ıllccar arU 164
71
17ayda
yenilenir, 9 EylW
1114"~ ıı;ılıfi yıpın killıeye Rıımlir Boios Dıdyın Bcy'o fGkn,ı bortıı olım. ki-

- ~
•ıwtı ~ aıı,l.ı"':'.:*scıııaıta

Klliıesi

•

bdıılınma :,ııdıını

_..._
DALAl'J

.......

ılıaı, laınıt ~

buuı

.

~ evvel lstırıbııl yıluııo ~ olabilmesi ~in lsıınbul'ıırı ba=idııaılıı olınıııı lızıın. bu usln açık .. ııoı olank ılıı•ı çiz' · kıılır 1-ı.ıı ydı ilııudin. r.ı;,;bul'uıı 10 yıla '-ıbul affı
j~ pdln. içiııd&
'u İılınbul'a uyp ,ıkilcle yöııeteıı bir idıın: dlmadıt, mtld~~ ....,, lcııır verin lııe-,iz l;ııiıııuı'an dalıııı ıışıııa ahın doldunın ama
yOııeGn ııı* 6onıJi. lıtaııbııı kendine
b i r ~ uvuııına. tıııuın -ıelerini
ıı. aıı.... ııo.....- yilneliındı cııııaı,,ıe,,ir. bon bunu ıçıltlıl<la ifade ediycrıım.
KH.: Si, 1141M~ 8olaz4ı, ,-ptığıııız frımk/, :ıol ya da •illa/ar ıklil mr dt aynı uı
ı,ıııiwa _,.,,,. 4*ı /liiintıe apıqtmız. Ç'o.t fa,/a ""-'"" o/dıjınız w bw
a/ıuıın daiıbıl• do ııı,ı.ııııı. Ço.t bıll-'-/lı, fa:/,,
alındığı. R"•lsiı :,,n

ditwıı koiııııiıır.

unun

~-

-~yl,nildi.

a.o~

.

"""°"""

""'°"

.

dllııya ıet,iriçi raylı slot,eminde ııwnvayılııı meıroya.

-

metrodan da en
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LAR
Ece Ayhan tarafından zararsız şair ilan
olunan şair-i azamlardan ve gazetemiz
yazarlarından Hilmi Yavuz
Beyefendi'nin yazısı pek sık olduğu
üzere elimize ulaşmadığından sevgili
okurlarımızı bu kez de kendilerinden
mahrum bırakıyoruz.
TAHMİNLER HİLAFINA:

diK,......-,;rılıei,ıı-

, _
•

Aynca orn~g;n wwtroda,

mnroyıı hi=ıMt~

ıoaoA,ııııa4a fozJı, ..,.,,,, llldıAıN: bıurun hiç d, gnwı/i olırıad,tı atıl dıu-uında o/dutu. kullaııı/ma,Jığı y/Jnliııd, tlt,rirl/,r ,-ardı hıına n, diyorsıuuıri
B.D.: Şiıııdi bıkınız Tllıtiye'de meıro fikri ıtınelden ııonıa ilk <fefa bizim zamaıwruzdı pdrlldl ve 1ııyıııa geçirildi. Bu metro Abaıay'dan bavaalanma kadar giden
ve cxıada da d l ~ içemı )lll!ll daire td<firNle bir glluıgılıı olan badi.eydi. Bu güııeıphı bizde rarı• dllledik. m.rntın y;ıpıılJ bir anşıırmaya dayalı güzeıgılıu. Sımdi
~ raylı deııildili zamıın ınıııny, metro, metrodan sonra da LRS de(llıı,nız~ ~ a lıayıf vırdır ki bııı1ln dbnyadaki bllıUn birlqim LRS sisıeminlıı yıpılmaıı yolundadır. BiıJııı ~ . geıiıdilimiz metronun daha llsıil olan
çaldat -.ıclur. Ama geldiler ııamvay dediler. fsı.rlene kJılnı ırabası de5inler,
dOııya dl!nllyor ıen ae denaı de, böyle bir ~ir de var dejil mi? Oriısı da metro kim ne
deıııe desin. Simdi o da yeııııemiı gibi Oııorine bir de o sı,ıomin 4 senelik ı~ı da
dunlurdıılar. bevam edqNıavulanına ulaşsaydı. siııem tam takır çalışırdı. Tabii mcı
RIIIUD •-1ırı Oy1ıi 2 ıaıe gecikecd< diye ııipınş edilmedi. Çok da az çalışıyordu.
Dolaynıyla çılıpn bir siıımn içinde o yagonJann heubını yaparsanız, isterseniz yapalmı bıkuı: Or-..ı çocuiu y-. Orın ve onııu okudunuz dejil mi? Onaokul 2'de
de -lııy,ır. Şlnıdi bir lfflı ı.ı metrooun licari hızı yani duraklarda durduktan 50IUll.
ltallt,ı ve dunıfW1 da çıtınııı- zaman orıalaııııı 40 km/saaı'dir, haııa 42'dır. Eğer bir
, lfflı bir - . c1ifeı: nolwıyı 42 lan s6nde gidiyona. 24 lan. gııııerıahı var haAkaaıQ'a ~ . kaç dakikada gider'! Hemen heup edelim. bu onnıı ılc
36 dııldbda plel'."llush 1ıour" dedipniz. yani trılilin en yi1kıelt olduğu r.amında 2.5
daklka aılta aıtaıı• göndorilecel< ıekllde dizayn edilmiıı,r. o halde :l6 dakıkıda gı
diy- ~.5 dakika da bir'lren ıalııcal:sanıı aılta arkaya o gllzergah üstünde kaç tane
diu: olıa. 36.5 /2,52 ~ oran.ve onıııı ile-14 dııe olur. 14 dı,ıc oldujlına göre her
dize de 4 tane •aaon olduilı!ıa p 56 vagon olur. ,ıenye dojiıı da 56 oluna kıç tane
olur 112. Stokla, ıaminle bekleyenleri do koyınanız, aldıiımrı vagonların ıanwnı yiiaı'
lcşlirildi. 8ıına böyle iıalı etmek ne demek biliyor mıısuouz? Ona 2'de okutulan oran
ve onnuyı bilmımelt elemektir. Kaldı ki 10 yıl sonra 2000'1i yıllaıda bu vagonlar da
yetmiyor. Onu 2.5 dakikada bir J&ıdemıek de yetmiyor, onu 1.5 dakikaya dilşünneniz
lazım. en az 60-70 vagonda üzerine ilaveten alnıalt lazım. Sistemi çlılışıımıa•eıuz.
devam c.,...,_iz vagon fazla değil vallahi Jıepsi fazla. Bana göre IOS vagon değil ı
vagon bile fazla. ÇOııltü bu va,oıılan alıp da tıııeai 1.200.000 $.,şu çatın en son sistem
V'!4""UDU alıp da ıel>ıin g6bejinde ınmvay vagooıı olank kullaııdıtmıza göıc, ben ha-

k~~ sıı1;:! ';!birbirıaı;e:.,ile.,;.:

=.

•:::~,,.ı; bir soru. Sizin iç;n is-

ıaıılıtıht tkıııd.?
BD.: ı-.1ııı1 lıenim iÇin derin bir ıoluk a1ıııak clı:mel< tu pnlarda ama buna en

iyisi

ıöYle

bircev1111

ven,yıın, ıamn

bir s6zjj • • ıc,yle <!iYor: Ruhumu eritip de

dondwiıı~. onu lsıanbul diye ıopnta konılıınnuıJar, liıanbul benım içın bu.

KJI.,

IJrıiılan birlqtin..-.ltınisiııh bı,

kalıpta•

iki pan;yt, DYP il, AN!ıP'ı'

B.D.· .................- ................

K.H.:

Yaıacagını bıuuı.

Yımıaııın.
.
KJI.,
yazıı/ıltıttıı,n blrıt1 ~ i n bana bu koıuıda.
B.O.: DYP ve ANAP ıılıını ııynı_olaıı iki panidir. Bu ıabanı aynı

B.D.:

Pm

olan iki pani devamlı ll4ır fıırtılı1ılmdan ~ ılllflnllş ve lıaleıı de devam ediyor. Böyle
felsefesi aynı paıtiler fıııttli farklı i,aııller haliııegcldili zaman TUrltiye'de kOÇük kllçük
vlllfur, ymi felsefe bGlllnmesi poıtileri kOçUl«ır. Bu, barajlı seçim sistemi
b6Uiıııııe,en.pıırli iktidar ıa,ısını kuaqıyor. O r.aman da Refah eter bu böyle
-edoM iktldiır için favori olanlt görülür.
KJ(.: fıld Rflııl(ın lllDllbııl'ıla bı, kadar 1/ırl.,..,,,inin n,dnıi Mdlr'
B.D.: 1f1e ~ bu hususluın yanında lııanbul'•n bir özellili de 1,ıanbul'a dı
ıa,ıdaıı ıdın iııAıOıınn yııapı, ~ · yanında korltulannı da benborinde taşımış
öııııılamır. Bu korkulanııa lııanlıııl da sahıp çık.ın diııi kunıltıflar var. ıankaılar deititbııiz. OıılaR ııt,nnıa içgtklOlllyle sıpııyorlar ve dolayısıyla iki olay uA ve solun
bralııır-,...,,... oııwın da yeni ~ piikolojik olaralı kucalt açmaları oıo
nıallt ptınık onııı, yfltıolıi)'OI' ıabii. BÜdopl bİ!ft)', hiç kimse l'lfll'"OSın. Bu siyasi
ıey~le
·
"" meııilekeıin dolu-bolı dengesi ·tıoyıe giderse, bu akın daha çol:
..,..
oylan da anacaktırlstanbal'da.
SIIMMARY CONTINUED
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T.8119001t FA.IR
OrtıaDIJRU

llıo te,ı-doy Bool: Falr wu ıs exhilıınıing as ever. Compecıiıion beıween ıhe pubUilıenjfı lieıııe İII dıe nHHP ıo ılıe festival as ılıey ali endea•our ıo geı ıheir laıesı pub-

lic:akw oııı in ıinıo, ıııd I w .. delighıod ıo see ıay ..., book "Honnorılu Kafalar•
forılıe lirsı ıimo.
11ıe Bool Fair is a -peıı, a çııhural ouıbur\l. Her, you can fınd ali ıhe bool:s you
.arı lııokina for in onc plact. Boob !bal ıhe boobhopıı dcnicd ali kııowledge of are
Slff ıo be bete. 11ıe ıempıaıioo ıo ,pend evcry penny in your pockeı i, ovcrwhelmıng,
ınd,.,.. lene i m ~ bul elaıed ..
1 Yiıitcd the faır wiıh Sezer. Ht'r tr..ım,laıion~ WCff' ooı: Gu-.ı,ıv Mı:)"rink.\ "Golcm'"

'-icı. 11ıeo ı1ıeıe wu Sııııud ilın Nagdela, iı -\'İZİC< -1 clııef rabbi in Onnada ın
I lllı ceııury, a m. ...,.Uy-...1 in Aralı poeıry and !he 01d Testıımeıır.
Whea JClııg Ftııdinaııd anıl Qı-, lsatıeıla muıed dıe ,-.nıbs from lheir lası 11""'8·
lıold in Oıaıadıı in ım the Jew, expelled fioın both Spain and Poctugal. 'fhey
ııxılt ıefııie in Tıııtqı, '40.000 Jew• seııling alcıng !he Bosplıoıui where ılıey ı.ıilı over
40 ı,yı,ııaı,g,a. Many abo waıı ıo Sakınika. ılıeıı pan Qf ılıe Oııoman Enıpıre. and ın
dıe

1519 ıwer half ıhiı city's _,laıion was Jewish.

A leııor wriııeıı by ı Freııdı Jew who had mignıcd ıo Turl<ey aı ılıe ıum of ıhe I Sdı
ccnnıry allributeı MusJ:iıns with more t o ~ towıııds Jews ıh.an Chnstııns: "'l havc
heanl aboııı dıe Gpprtnion and ın:aımcnı wone ıhın.deaıh meıed ouı ıo ıhosc of our
,... kind in Oeımany ıtıe cruel Jaws. fon:ed bapıism and cxcommunk.'ation... Raıhet than
llve ımoııg Oırisıians. would İl noı be bener if you lived among M11&lims? Here you
can lh,e in dıe shadow of your own rıı ttee.,.
Yeı by !he 19th cenıury ıra""llm began ıo noo, dıe conıempı ın whıch Turl<ish kı.,
wcre .held. exptains Salimen. ınd refers to Bemard Lewis'5 commenı that Muır,,lim.,;
were toleruıl of religious miDCWılieı durin·g timcs of self-confıdence, bul 00.:ame ın
toıcranr when that ıelf-conftdence was. k>&ı. lıı referaıcc ıo the Palestiaianıı; or t•mı.icl he
dıaı "Rııcial and religious coeıı.iMence i~ noı a uıopia.
in Mooriıh Spaın, and juıııfıes our hope for ıhe fuıure:

OODCludcs
realiıed

Thi!ı coex;ı!'IICn<.:e

wa~

HEZAR PARE AHMET PASHA
GatlpKAYNAK
Tlıc eigD,lecnıh Ouoman

,
Sulıın llnhım

lived in inoranc:e of scaıc aOail'\, absorbcd

by pleasufe and luM. 1,elieving in magic and
friendslıip fıom hypııcnsy.
He WB.\ prey to boıedom

and would

supenıition,

and unablc

rrcquenıly entertaın him~ır

ıo dı\tinguish

true

by going out in dis~

guise. On ~ occuion when hi!t carriage bccame jammed in the traffıc, he ordercd that
no caıriages &hould be allowed into the ciıy. A few days lat~r. he was ouı again when
he encountered a carriıge. Furious ıo sce his order being flouted he ı.ent for ıhc un .
fonunaıe Gran<I VWCr Salih . P.oL..tıa and had him garoncd on the spoı.
His cunning iUCCCSSOr Ahmeı Pa.\ha fcaıhered his nesı while leııing the country go ıo
rack and nün. until a ptoı &gajnst him succeedcd. Afıer .hi:ıı execuıion the body or ıhe
hated Ahmeı Pasha waıı; cuı up into liııle pıcce!. , and according ıo hearsay r.old asa cure
for..=~iı,~~
E~ı!~· meanıng '• ıhou<and pice,•.

~t::~

SeylıaııSOYLU
1lıııı titıe

~~ı::

must havc surprued you. Hb
1

:·:::

Nccıneuin

E.tbalan become riruc

mınisıer wuhouı

=';~~:Swf~i~h·~}~~~~:ı~ ~~!!~:;:

;~~r
there was no such escalation at ati. Thıı ıı:hamdcss CemaJerun KaplJn and hi:ı. ,upponcrs had
ırıade a puppcı rq,n:1CDtıng Aıatürk and dragged it along thc sırec:&s. In r,cı ıt '" theyy \\-ho arc
thc pupets of cfflain foreign counbi~. ln Algcria lhc) have eı.ıablished a dicıaıorııhip m order
to prevent ~ rchgious party coming ıo p0'«Cf". But wc nced Mve no ,uch fc.lt"S lor Tw\.cy, t,c.
causc İP fıcı it wııs noı ~ Welfarc Party voıetrwh.ch won ıhat pany ib reıccnt succcı.~ in
local elecbons. but thc- failurc of pro.-dtmotn:ıııc voıe"' ıo go to ıhe pollıng .sıatıom. rn facı tht>
party actually losı ~uppon in other rtgions. 11,e Turk.ısh pcople do no& mtcnd ıo waiı for Nec-

mc~~'f'ııttü'J lsrTNiıuL ARE THE LATE.rr FASHIONAND BFST SELLERS

in rcccnt ycars lstanbul ha,;, become a kind Qf fühion. a'i lovers of rhe cıty reall~ how {a.st it
isı being dcsıroyed. Mctmwhilc ıhc book,hop windows are bcck-ck.e.d with book.s about ıhc eiıy,
incJudıng sumpt.ious culıural publicalions produccd m. promotional gifb by banks. lleti1ını Ya·
yınlan

has lıunc:hcd a new -ries of book.s about f5ta.nbul. and lhrec of ıhe books below are
from rhis scries:
"Eski l.ıtanbul Ytiayısı"
Mıısah1pzade Celal
A rcprinı of ıhıs cla.ıısic about life in lstanbul.
'"Schir Otisıtl "
A rranslaıion from thc Ancient Grcck by Dr. Kriton Dincmcn of ıhc accounı of the eonq~sı
of lııanbuJ by the Byunıine hisıorian Frııncis.
•
"Soo Osmanlı~
Murat Bardakci
An accou.nt of thc dcseendcnb of lhc lası Ottoman su lıans, wiıh many documenb anJ phoıographs. 'fh.i!, iı ~ _third ~ıüon \ince il was puslishcd a few monlhıı. ago.
rlsıanbul'un Tarilıı Yerler Kılavuzu ··
M. Orhan Bayrak
This FcKaBc publieaı.ion was fır.;t publishcd in J966, and thc SttOnd edition appeared in
1990. it is m:ommcndcd panicular1y for schools,
,ı
, The Bahai Faith ın lsllnbul
The Bahai f.ıith has won adhercnl\ ali around the world, :ınd surpıucd \'İ\ttors to htanbul
Book Faır with a stand di!dribuling brochurcı about thıs modem rclıg:ioo Foundcd ın I.nıın U1
1863 by Mirza Huu.in Ali. alias baha Allah, ıhc: basie .knet of ıhe faiıh İ'i thaı God rcvı.:aJs

:~,~: ~ıu:s~:~fırw! ~~t~:n:t:~ıi~I:~r :;;;ı~~r:i~~ ::C~~rc~'ıh':
1

1

monıh's Korunanıiniyc.

HIST-ORY OF ROBF.RT COLLEGE
DELEON
An Ameriı.:an
Mr Roberl, came ıo Lsuınbul ııt the eod of the Crimcan War
t1853-l8S6) and here met Dr. Hamlin. who p e ~ hım ıo found a ı;.chool in thc cıty. Ah·
hough Mr. Robcn wu uoablc ıo raısc ıhe 20.00: doUını necded to fund the pro,ecı. he and Dr
Hamhn decidcd ıo l(O ahead with ~ı 6000 dollan,;.
'i
They boughı aı picce or land (now the Souıtı Campus or Bogazici Uni\ ... ail)) from Amheı
Vcfık Pasha, but Ru:ı.,ia and Fnıncc wrre opposed ıo ıbc cuııblishmcnt of :n American "('hool
and exert&d diplomatic prc~urc ıo"Ob)ırucı the projcçt. Finally Or. Hamlın appealed ıo Abraham Linc:oln. and after a ıcric,ı of diplon,atie iniıiahveıı, with ıhc Oııoman -go... mımcnt pc.r·
miı.sion was gıanıed . Con.suucııon of the buılding btgan on 4 July 1869, and the ~hool opc·
ncd on 4 July 1871 undt'r lhc name Roben Collcgc.
~
As dıemand for place'i at ıhc :ı.chool ioaeascd a ~ries of new buildın,-s .,.."l\.\ con ıructed.
lalı

busincssman,

::: :f::s.wı~:'r~~ ~,:-~ t7c\!"~~c~~n~ii~i~f'h~~~!~:rıca~;{ ~i:;~
ft\'e bedrooms for lhc ttııchcrs, and 20 bedrooms for ıhc final year studenl,. Between 1871 and
1956 clcvcn furthcr buildings werc constnıcıed. and in 1972, Robcn CoUege bccamc Bı>gil/.i(;ı
Universiıy . As Twkey'ı m0ıtt modem unıvcf'Ciiıy, Bogaz.ici Uni,,ers"y sıiJJ rcı:ı..in, much or iU
American charactcr.
A SCIENTIFIC STUDY ot" ISTANBUL'S MORONS

Cahil KAYRA

• An anecdoıe from Hilmi Yavuz.:
During tht !l"li-malaria eampaign sıacb of quininc and atcbrine wcrt supplied 10 villageıı
and townı ali over Turkt)·, but in onc village malaria eontinued noc only una.baıed but ı,ı,.ııh
increased ferociıy. Fi.naJly a docıor wa.s ',eni to investigatc, and eallcd ıhe eldıers of Jhc vill~t
ıoamcetıng.
•
'"Whcrc is all lhaı quuıine and aıebrint wc sent" he demandcd.
1bc mukhtar ıumed to hi$ comıxınionı. proudly ;ı,ıd saki, '1 ıold you thty would dcmand ıo
scc it, didn'LI'? Open ıhc cupbotırd, Mehmet Aga. Thc cupboatd w.u full of unused bo:ı..es of
quininc and ıııebrine.
• Nihat Bey ıold thiı. one:
One day thc Popc ciaimed ıhaı thcrc was ne sex ın hcavcn. 11ıc M~hm JCholaN rcıonc:d.•
"Sexua.l inlen:oursc ,, God"s grcatest gift ıo man. Wıthouı it. life u. not worth hving. You
might as .,.,.cır ıo ıo heli u hcaveo thcn. Of coune lhcre iıı. su in heaven. and ınıercourv ıo~b
placc lhrce tiırıc5 aday ."
: . ~ ~ ~ f o r ~he thrce time, a ~)' biı of ıt, which

se!;~=-'s:fyd=

• Azh Ncsinoocc dect.ıred: Thı!T..,_s are fool . and I am ıhe grah..~ fool or atı.'
1object! Al my a,e l havc becn w:arching through the lıbnuieı. ıo di~"Ovcr whcthcr A)-'l( Si·

~~'ıı:'aı~:c::::~:tK=~;;~,::::ı\:ı ~r;~~:cll

fırsı

n,k. Wcll,
of all tht ınhııbııar,tı of Jııtanbul ıre fools., and thcn nınety-ninc percem of ıhe malc fooh, ha'f'c
mustachcs Ah. lhen &here tl thaı busıncss abouı euning mu,tachcıı , but l ,urr,osc I shouJd noı
go ınıoıhat.

Cuncyt Bc:YI I ım wtarinı my finşrn to tht bone here writing aU
it lt woukl be hud to find a bigcr fool than I am ...

thiı-.

and no onc app

ıttialcs
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ENGLISH SUM1\1ARY
Prepared by Mery IŞIN

",EA ROMA GOSSJP
HISTORIC Tirru: TA TILE
You must be fecd up of reading about the squabbles betwecn the bos..\ aud the editor. so

when I was unable ıo find a ıable aı Rejans, l intruded on :ı group of Russian
ladies and we stnıck up a conversation, These ladies turneci ouı to be the lası living his·
books of Beyoglu's multicultumJ mosaic. We cliscussed their arrival in Istanbul and
wheıher Mustafa Kemal had visited ıhc restaurnnts e:-.roblished by White Russi.ins in
the ciıy. Thcy showed me the table whcre he had suı. Which looked onto ıhc garden and
was the bcst table in t~e esıablishmcnt. ~usıafa Kemal used ta be served by one of the
lirsı owners or Rcjans. Madame Vera Cırik., who had prcviously been a waitress at t,he
Petrogr.ıı restaumnt. Apparently this lııdy used to ela.im thaı Ataturk was in love with
her. üne day whcn Mustafa Kemal arrived unexpectedly :md Vera was off duty, Madnmc Roya Pismanof a~ked if he would take coffee or ıea, nı which Atarurk retorted
thaı he only ever had raki and leblebi when he visiıed Rejans,... and expecıed Vera to

Recenıly

ı.erve hiın.

Did you know that lhe boss's paıernal grandmoıhcr, Sabiha 83.!.maci w& a dressmaker
at Olivio Pasaji. and that a Hungarian chamberorchestra uı,cd ıo play in Olivio Han?
who would gu~s from the state of tbe bu.ilding ıoday.
Thc late.sı news is ıhaı the boss and the ediıor are planning to do a telcvision and radio
progrnınmc. Aı a sccret mecting recently the bo.ss went into a fit of nostalgia abouı the
piano and violin recitaJs of Monsieur Popof and Madame Taı,kına which he used to Listen to on thc radio. I reckon he is seriously considering it.
Thcn had you heard ıhat wearing ı,biru; embroidered ~ith your monogram is aU ıhe rage
in Europe? lstaobul gentlemen are as quick on the upıake lb anyone. and I nosed out a
shirtmaker who pcrşonali~s his clients' shirts: Ekrem on Zambak Sokak in Beyoglu.
Incrediblc as iı rntty seem, there is a ıruce betwecn the boss and the editor. ·11ıey seem
ıe have done a spot of useful sclf-cnticism in analysing why the ncwspapcr is sıill
marking time aftcr four years. A little bini ıold ıne that ıhey have proposed a "Bizim
Şehir News" programme ıo ıhe new Municipal Radio and Television corporation. Who
-but yours truly can supply them with .Nea Roma Oossip, 1 ask? As a rcader of this colR
umn why don'ı you write in so that I can leave your letter lying around under the boss's
nose. That would show him who is the mainstay of his newspaper.
Thc signı, ~de Hl for the future of "Alir Goıurur lstanbul''. The gulf beıwecn ıtıe diR
recıor and thc prcscnter. our boss, has widened ıo the point wheı:e the laller has comR
plained in wriıing to ıhe TRT high-ups. No doubt the storm is about ıo break. deligh.ting
thc cditor, who h chuckling with glee behind ıhc boss's back.
Until we mcet again With more succulenı gossip.
N.R.
IS ISTA",BUL'S SOUTHERN EXTREMITY GOING BALD?
b the foreM at Guney Koy affected with baldness'? whaı precautions arc beillg takcn
agaınM the quarrying in thi~ area. which.is causing soil erosion'? What is worse they arc
uı,ing old tyres for cheap fuel. Then there is the bear problem. Hunting bears is forbiddcn, but when ıhey auack sheep whaı is ıo be done about ıher1'1'? Guoey Koy is a beati.ful area which should be conserved. but do the authoriıies even know how go get
ıherc'?

METROPOLITAN NEWS
PARISIANS FIGHT SMOKING BAN
Thc ban on sınoking in closed publjc places in France has creatcd a furor in Paris,
where ınosı of ıhe inhabitants are tobacco addicts. No one can deny that smoking in
hannful ıo ıhe heaJıh. but lhe dispJay of solidariry among Parisians pf alJ classes is an
iıitcrcsting phenomena.
ALIR GOTURUR ISTANBUL JN BEYOGLU ,,
The second "Alır Qoıurur Isıruıbul" programme visiıed Beyoglu by day and night last
month. but somehôw Bcyoglu evaded the team. Perhaps ıhe string of brief scenes, and
the inexplicable repctition of the clip w_cre ıo blame.
Wc have printed Onder Gok's photographs, which capıure aspecıs of Beyoglu the TRT
ıeam missed.
lf ıhe programme conıinues (sp'eeulation is rife abouı this). whaı topics will it cover?
Somc iterm have already bcen filmed. such as intcrviews with Faruk and Fusun Eczaciba~i. scenes from- Fatih and the problems of Guney Koy. Old .cars are the !atesi
fa.,hion in-Jsıanbul, andan item on this and kü cars has been fılmed.
OBITUARY
'
A GREAT LOSS TO THE WORLD OF SCHOLARSHİP
PROF MUKBiL GOKDOGAN
Prof. Mukbil Gokdogan passcd away lası month. This emincnt scholar was finingly
given a sıaıe funer.t.l. wiıh a miliıary band playing in the funeral conegc.
Prof. Mukbil was bom is lstanbul in 1909. and graduated in Civil Engineering in 1932.
rn 1938 he rece.ived his doctorate from Sıuttgan Universiıy and in 1941 he obtained a second degrce in Architecture. He became a professor in J 945. in 1969 he abandoned
his acadcmic carecr to work as an arch.itect full time. He served on many national and
intemutional juric.s, and was a member of many prestigious organisations.
DALAN: "LOCAL GOVERNMENT IS ISTANBUL'S MOST SERIOUS
PROBLEM"
K.H.: Which pan ofTurk:ey do you come from?
8.0.: J oughı to be able to say Istanbul, l suppose, buı I was bom in Eskişehirand spent
my early childhood in Aydin. Hoewever, l was cduc.i)ted in Istanbul and have spent
most o( my life here.
K.H.: You have also devoıed mucll fort to Istcfftimc and energy to lstanbul. You were
ıhe mosı popular mayor the city had ever had. As well as admiraıion ımd praisc, how·
ever, you were also the target of considerable criticism. For example, about the new
road ıhrough Tarlabasi, and the road along the shore at Amavuıkoy. You were accoused of allowing villa.o; to be built along the Bospborus. -rooking back., who was
right?
B,D.: Cnticism is natural in a democracy, and one should be toleranı of it. But c(iıicjsm
can be ıaken too far, Wiıh your _pcnnission, 1 would like ıo take up ıhe threc issues you
ha.ve mcnıioned.
The Tarlabasi projecı was designed in 1956 J>y Prost, a planner wiıh a world~ide reputaıion. We implcmenıed his projeci. Now imagine how ıhat arca.. was before, lıke a perR
son needing artificial respiration ıo stay alive. We demolished 75 houses, and Jeft 3100.
Since ıhat road was built none of those who condemned me have gone to the trouble of
resıorın& even onc of ıhose buildings. Ali ıhcy did was oppose everything I did.
The road along ıhe Boı,phorus replaced an earlier plan to demtılish ıhe hou~ along the
waterfront there. Rather lh<lfl ıo ıhaı w~ built a road on piles parallel ıo the shore, so we
~avcd those houses and solved thc thaffic congestion. in fact it is nota road, but a Jong
bridge. J do not believe that it is ugly, and all those who condcmned it thank me now
when they drjvc along it.
Now ' abouı those viUas on ıhe Bosphorus. Thc pcople who owned ıh:ıt land had the
right ıo build ac:cording to articles 47 and 48 of Acı 3194. You cannoı apply the law as
it suits you, alıhough some intellecıuals find such double sıandards perfectly accept·
able. Jf you do not tel people build even a hut on their 75·100 acre plots, then illegal
buildlng runs rioı. We allowed J302 viUas to be built, and whilc ıhcy were an eyesore
whcn under com,trution now landscaping has made them look extremely aıuactivc. -Yet
over the past four years, 42.000 illegal buildings hav been construcıed, some of them
owned by members of the present city council
K.H.: Shanty developmcnt by rnigrants from the provinces along ıhe Bosphorus and
elsewhere in lstanbul has reached serious proportionı;. Do you lhink these arcas should
be provided with waıer, electricity, telephones and oıher services?
B.D.: lf bnlances economic developmcnı had bt."Cn achievcd in Kars, Van, Ardahruı,
Mus and oıhcr provinces, and if industrialisation had not bcen so intensive in Istanbul
there would ıhere would have been no migration and no shanty town buıJding. Once
you have a shanıy ıown ctistrict iı is illogical to refuse ıo provide waıer and elecıricity.
ln my time we grnnted ıitle deeds ıo about 210,(X)() of lstanbul's 233.000 shanty houses
on sı.aıe~wned land. We only refused ıo give water to those in reservoir drainage basins, but our successı;on. did. with ıhe result that now Omerli Resenıoir is badly polluıed. And far worsc than the shruııy building are ıhc ınulıi·storey illegal buildings wiıh
a ground urea not of 6% of ıbe land but..100%, as ifa plaguc of locusıs had seııled nlong
ılıe Bosphorus. Jf ooly pennission had bcen given for two·slorey villas occl1pying jusı
5% of ıhe toıal land arca this devasıaıion would have been avoidcd.
K.H.: Yc;ıu havc bcen mayor of Istanbul and now you are one of the parlia.menı.aıy dcp·
uıics for ıhe ciıy. How do you envisage Isıanbul in the ncxı cenıury'!
B.O.: Jf ıhe pohcy I iniıiated had been carried through Isıanbul would have been transformed into u modem city. We ıumed our hand ıo ali ıhc city's problems: sewerage,
roads, ıreaımenı plants, traffıc, and culture. We planned a second aırport ıo mainıain the
eası-we)ıı ba1ancc. Wc conceived a new modem lsıonbul, while respectıng the culturel
legacy of ıhe pası. iti~ Mıll possiblc, but only with a loı of hard work and obstinacy.
K.H.: There are rumours that you are going to ı,tand in ıhe ncxt locaJ electior;ıs.
..,B.O.: it i~ ıoo early to say yet. Buı l hopc I will have ıhc chance ıo fınish whaı I began.
For example if ıhose sewage collectors had been compleıed. iı.. would be possible to
swim in the !iea around btanbul today. lf the iki Telli project had been fınished, traffic
congcMıon would havc bcen relieved. But my candidacy depends on the political con·
juncıure, aod Turkey faces serious fragmcnıation ıoday. Under 11\ese circum,;tances,
who can teli what may happen.
K.H.: You !.aid ıhaı the Golden Hom would be as blue as your eyes.
8.0.: it did noı bccome blue, perhaps; buı it paled from black ıo grcy, and pcople beR
gan ıo caıch fısh near Eyup Sultan Mosque. A rowing racc beıwecn Oxford, Cambridge
and Bogazici universiıies was held here. But they have ı,.ıopped thc pumps a1Jd look
what ha., happencd. We ıook down projecıs from dusty shclves and put them into acıion. The !ıewerage projcct had been designed by Ameican, Briıish, Gennan and other
environmcnuıl cngmcen, ın the 1970s ... What rcaJly disturbs me ıs ıhat the younger generaıion docs not bother to ask queslions, does not know ho'w ıo ask qucsıions.

EDIJ ORIAL
i N T HE WA KE OF T HE ELECTIONS
victory ofıhe Welfare Party in lstanbul's recenı loca! elections sparked
off lots of discussion about the danger to seco.larism, while panic broke ôut in ıhe fr.,gmented democratic lefı. They began to thin.k it was time ıo pull themselves ıogCther.
A monıh on, however, and inflation, ıerrorism, footbal l, basketbaJI, and other vital maı
ıers have made everyone forget ıhe election results. The new Welfare Party mayors are
already proving theır good intentions: Friday prayers were held in one children's nur·
sery:
We have to admirc thc close cooperation and hard work of the Welfare Party members.
Our mess'age to those lstanbu lians ı,vho appreciaıe Jiving in a secular country is ıhis: lf
you do not wanı to see separate buscs for men ancl women, municipal personnel in
robes and beards, Haghia Sophia Museum reopened as a mosque, and Friday instead
of Sunday ~ the weekly holiday, then make sure you vote for someone sensible in the
next election.
1
Konstantiniyye News
DOORMAT
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Thelınexpected

the ncxt installment can wait fora bit while l recount M>me hiMoric tinle tattle.
ıory
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K.H.: 1993 has been nominated lstanbul Year. What will be your contribution

ıo

the

acıiviıies?

B.D.: So long as the municipality does not manage the city properly, no amount of legislation can solve the problems.
.
K.H.: They say thaı thc subway which you builı was impractical, because you ptır
chased ıoo ınany carriages.
8.l>.: The subway we built wru; a light railway system. They cali iı a ıramway but ıhe
name is not important. The line was planned in a semicircle from Aksaray ıo ıhe airpOrt. The route was not detennined by us, but on the hasis ofa sıudy by Isıanblul Technical University. lf ıhey had not haJıed the project, the ırains would be nınning by now.
We did not foresse ıhat thc project woulçl be delayed by two yea'rs when we ordercd ıhe
carriages. We-purchased enough carriages ıo meet demand in ıhe rush hour, when a
train would leave every 2.5 minuıes.
K.H.: Will you be able to unite ıhe True Path Party and lhe Motherland Party?
8.0.: Thcy ought ıo uniıc, buı ıhey are stubbom old.goaıs.
11ıey both have lhe same electoral cachement and lhe same philosophy. AII thaı squabR
bling is over the differcnt leadersbip. Aı ıhis rate lhe Welfare Party will have thc besl
chance of coming to power. Thc people wbo migrate to lstanbul do noı jusı bring ıheir
beds with thcm. They bring ıheir fears ıoo. Religious organi.sationS exploiı these fears,
and offer a psychologicnl refuge to newcomers. When confıdence in thc right ancı left
wing parties deteriorates, people bccome mo're recepti ve ıo rcligious altematives. If this
political situaıion, and ıhe imbalance between. the eeastern and westem regions of Turkey conıinues, the voıes for the Welfare Party will rise in Jstanbul.
FROM AY ASTEFANOS TO YESILKOY
N.Engin OZI<:AN
_ Jn my childhood, wheri trainswere the only means ofpublic transport in Yesilkoy, ıhe
passeıigers usc.d ıo wish Qne another good moming, on dark evcnings the men would
escort the womcn home (Yesilköy was not so buih up in those days, and people unleashed their dogs at nighl) and neighbours, whether Muslims or non-Muslims. would
visit one another on their rcligious festivals.
The beachcs were clean, ıhere were picturesque fishermen's cafes, ~autiful tree·lined
avetıues, the famous Rone Park, and openair cinemas. TI1e Greck and Amıenian con.grcgaıions, dressed in ıheir bcst, would gather in cheerful groups at the church doors on
Sundays.
Thcre had always been a. Greek community here, buı ıhey wcre joined by were many
seitlers fram Anatolia in the 19th cenıury, and the ra.ilway broughı raany more. The
Armenian community dates from the early 19th centuryp, ıhen Director of the Gun.
powner Facıory, Ohannes Bey Dadyan transferred the facıory to Bak.irk.oy, briiıging
with him many Armenian workers. The fırsı Turkish community . seıtled here in ıhe
18th cenıury, and in 1925 Makrikoy was renamed Bakirkoy and Ayastefanos became

ıo Sı.

Caıllolic.

'ii!~~k~. there churches dedicatcd
Stephen_in 'Yesilkoy, one Roman
one Onhodox and one Gregorian.
Thc Roman Catlıoıtc Church of St. Stepben
This church a(8 Cumbus Sıreet was built in L865 by tho-architect Pietro Yitalis from
Tinos. The firsı bell installed in 1866 was named after the Yirgin Mary. The apse is
decorated with a sdne showing St. Stephen beign stoned to deaıh, and there are statues
of the Madonna holding the Christ Child, and Jeşus Christ jn lhe_iıiches flanking the

d!:k~o~~~~et~~~~~u~r ~~.t~~e~ı~:h's ltalian.
ı:,n the comer of Kalemkar and Mirasyedi streets was built in 1845. The
two aisles are separated from the nave by eight wooden pillars. Thcre is a gallery for
women abovc ıhe entrance. The cradle vaulı ceiliog iSpainted bluc ıo represenı the s,ky,
with gilı stars. in the centre
•
is a picıure of Chrisı Pan.
ıocrator wiıhin an elliptical
cartouche.
Gregorian Church of Sı. Sıe
phen
Built by Simon Dadyan io
1826, this church was reR
paired and enlarged by Bo·
gos Dadyan in 1843. The
gallery over the narthex in
supp0rted by four pillars.
The upper sections of ıhe
windows are of stnined
glass. The ceiling is painted
blue with gilı sıars, and
palntings of ChrisL and the
Virgin Mary flank the
arched aps.e Within ıhe apse
is a picture of ıhe Madonna
and child.
Kevork. Kovan Bey, one of
the ehurch commhtce members,, explained ıo me why
this district should have been
naoıed after Sı. Stephen; During the reign of Consıantine the Gre~ the ship bringing.
the bones of St. Stephen to lstanbul was caught in a storm off Yesilkoy and forced to
take shelıer in Yesilkoy harbour. The booes were later buried here in a golden coffin,
.and an Orthodox church dedicated ıo the saint built over the spot. At some Jaıer date
robbers stole the coffın, and the church felt into disrepair.
A CHAT WJTH GOKBERK E RGENEKON
Wc managed to catch Minisıer of Staıe responsible for press and publications, Gokberk
Ergenekon, tluring ıhe fılming of. "AJjr Goturur Istanbul". Apparenıly TRT i.s de·
pending on iıs huge fınancial resources to win the battle with thc private ıelevision
channels, outbidding thcm for programmes :ınd films. Meanwhile as television ad·
venising prices drop, demand is expecıed to rise, allowing ıhe corporation to double its
advertising revenues. Whether ıhis strategy will work remains to be seen.
ACCORDING TO THll EDITOR
DECEMBER 1992
Not war bul whaı?
I have unilaıerally decidcd to call' a truce with ıhe Boss. But if he Violaıes the ceassefıre, 1'11 ıum lhis place inıo anoıher Bosnia.
The Municipality'has goı its radiQ, and ıelevision (BRT) on the air at lası. This is a very
bcııefıcial event for the city. because it brings the municipality's failures as well as teli·
ing the public together. Some might compla.in that municipalities have better ıhings to
do, but if tbe municipality is at orıe end of ıhis lineof communicution, thc public are at
ıhc other. So ciıizens will have a chance ıo air their views too.
in my view local govemments should put politics aside, and BRT should admit the ınu
nicipality's failures as well as telling the public abouı its achievements.
Our newspaper has always consulted you about what it wanıed ıo do. So here is the
draft for the programme which ıhe Boss and his chcrished friend Oburoglu have pro·
posed to BRT. Please re.ad it and write ıo us wilh your opinions and criticsms. You will
be fulfilling your duty as a citizen, jusı as you do when you buy this newspaper (l
promise ıhaı, much as l dislike ıhat Oburoglu chap, 1 will forward your letters OJl ıo
This church

i

~------------~ı::ı

him).

"OURCITY"
A weckly prograınme on BRT
Produced and presented by
Cuneyt AYRAL & Fuat OBUROGLU
This progrJmme has the foUowing objectives:
To sırengıhen, if not esıablish, a bridge between theMunicipality and Istanbul's citizens.
To eocourage the public to pnrticıpaıe acıively in sc lf-hclp projccts fo( the cify, and fosıer
a sense of cooperation.
·
To seck ouı neglected cuhural legacies in the dty which could be given a new lease of life.
To frequently use ıhe slogan, "Migratc from IstanbuU~'
T&°inform, but also criticise satirically.
·
to criric_ise, but also present con~tructive suggestions.
To check thaı proposals are logical and feasible and accepıable to the pubilc &eforc airing
them.
To talk about the future as well as the past and present,
To undcrscore thaı ıhe "B" of BRT does noı stand Cor "borazan" (trumpel).
Contents:
•
.. 1 minuıe of ıheme music, 3 minutes of music for music's sake.
• 'llıis will be a very (ast moving programme.
• The prirnary function will be as ''City Guide". Viewers will be encouraged to participate in thc important evenıs of the wee"k: without boring them.
,
* For every famous person who appears, ıhe producers have given their word of honour
to have one non-famous person.
• At least two th1rd~ of every programme wiU be fılmed in the streeı.
* Equal covcrnge will be giyen to ıhe city by nighı as by day. And finally:
• The programme will not overesıimaıe iıs own importance, but we are not afraid to
say ıhat it will be importanı enough.
•

ENGLISH SUMMARY

'

RAZE ISTANBUL AN D STA RT FROM SCRATCH
Long nights followed by dirty grey momings assure us that winter has come. By evening the air is thick wiıh smoke.
Every year it ·ıakes lsıanbulians time ıo gel used to it,tand they res.ign themselves to
ıheir fate.
,
When it rains the sıreeıs ıum to rivers of mud, houses flood, and the traffic is hellish.
When it doe..o; not rain ıhe air is poisonously polluıed. A blanket of smog dcscends on
the city, fed by central heating systems, stoves and ex.hausı fumes. Hundreds of people
fail ili. Yet despjte all the efforts ofıhe high-rise buildings, the winds get ıhrough in theend ruıd disperse the /og.
•
The occasional brezy sunny day reminiscent of spring raises our morale, but the weaıh
er is changeable and the nexı day is sure ~o be as bad as ever.
The best lhing abou lstanbul's winıers is dreaming of spring and summer, alt~ough in
recent years spring has got shorter, and the sumr'llers have been too hol and humid for
comfon. Before blaming global warming we ıake a criticaJ look at our J.lfban developR
meni.
There are hardly any parks and g4rdens ·left in the ciıy. The extensive green arcas
which allow large cities ıo brcathe have been sıeadily eroded over the pası three decR
adcs, leaving litıle but Cemeı eries and military zones.
Overpopulation and uncontrolled dcvelopment have destroyed ali the parlcs left from
Oııoman times. Obsırucıed by concretc junglc, the wind can no longer disperse the
smog in winter or lhe humid water vapour in summer. Stripped of trees and plants, the
earth ıums to mud and is washcd away by every fail of rain 1 blocking the drains. ln dry
weather, the Wind _and vehicles blow up clouds of dust.
Should I ·go on. AH our problems are inıerRrelated, and behind them ali lies the extroordinary population growth which is twice the national average. What is the answer?
Raze the city and sıarf froın scraıch.
LIBREVILLE; A CITY i N SEA RC!I OF LiFE
Cüneyt AYRAL
Pcople wbo inhabit cities like lstanbul where chaos reigns supreme, and whose populaıions are as large as entire counıries ınight leam wbat is going On in the world from
their ıelevision screens, buı they arc ıoo preoccupied ıo care.
As ıhe world hrins ıhanks tq communications technology, ıhe developed COJ.l!llries of
the world do noı want. tp hear about the poverty in Africa and other parts of ıhe sotıthR
em hem,isphere. They prefe.r to ignore the ~venıs in Bosn.ia which appear on thel'Jıews
bullctins every nighı.
Here are my impressions of Jibrevill.e, capiıal of Gabon and one of centra,1 Afrioat'Rı F1_1a·
Jor cities. Perhaps these photographs will force our· readers to tbink aboul a cJlntry
where child mortaliıy is rife, where proveny goes unchecked, and whcre exploitation

~ Ht~eJoe.;1~~ ıa:;on~ JNn~:cu~ LETIERS11
Nevval CIZGEN
Ahmed Rasim's "Sehir Mekıuplari" (City Leıt!!rs) were written between 1897 and
1899. Expressing the public conscience of the city he lived in, Ahmed Rasim as able
to !ook at lstanbul from within and wiıhout. Wiıh fine irony he recorded the lives,
clothing, habits and customs ofa period with tbe gimlet eye of an anthropologisı.
He describeş how a ıamarind sherbcı seller shrieks in his ear and he almosı geıs run
over in fright; ttıç ouırageous bili fora meal at Pamuk Yani resıaurant; tbe unsurpassed
delights of grilled bluefish and the chef who ruins it by frying it like bonito; how elderly men gathered to cook chestnuts over a braı.ier, and how the waiter at Tokatla.yan i.n
Beyoglu knew by just a glance at a cusıomer's face .whether ·be wanted coffee, beer,
raki, or cognac.
Ahmed Rasim's lists of foods are a mine of informaıion for culinary historians. He
records the specialities of Ramadan: the sıuffed mackerel of Migir, the soup of Asci
Dede, ıhe presenıes of Haci Bekir, and the noisy music in lhe ,cafes.
MO RE ABOUT T HE FOUNTAlN ON KAZANCI HILL
Prof. Semavi Eyice..read lası month's article about Mehmet Aga's fountain on Kazanci

::d~~;

~:~ı ;,~~heı:ı:~,~of;;~rtll~ ::-~~~1~~!~~d~}'!·~:~ !~s/~fJo~a~f !i~o':~fo
man who built it.
.....
Mehmet Aga was a chronicler whose life spanned the late 16th and early 17th cenR
ıuries. One day in 1695 he was with Sultan Mustafa II jn his tent during ıhe Austrian
campaign. The sultan was eaıing purple_ mulberries and asked Mehmet Aga if hisıory
would record, ıhe fact. "Your majesty only has to ask," replied the, chronicler diplomaı
ically, and squeezed this mundane fact iflıo his accont ofthe campain. The mor.ti ofthe
sıory is that everyone wanıs ıo 6e remembered for somelhing,, however trivial. Mehmeı Agha.himself was noı content ~ith being immortalised by his chronicles, but also
had this fountain bulit,
Me'lımet Aga had enıercd tı:ıe palace scnıice as a young boy and served in numerous
posts before being appointed chroniclcr. He was so trusted by Mustafa. il thaı he mcdi·
ated between rebels and the palnce during uprisings, and took charge of ıhe seal of the
seal of those grand viziers who were dismissed from office on behalf of the sultan.
However, when Ahmet II] came to the throne he was dismissed on the machinations or
Uzun Sı:ıT.eyman Aga, and retired to Findikli, where he continued to write his c n·
~~h~J~'Ji°PHS OF ISTANBUL i N BERLIN
\
Gültekin EMRE
'
Berliners were rccent ly ıreated to an exhibition of photogrııphs tak.en by the Swiss photographer Nelly Rau-Horing. On a scholarship from the Berlin Senate, she spent three
monıhs documenting lstanbul in black and wrute phoıographs, 75 of wbich were in the
exhibiıon. Her view is noı an uplifting one. Although the ancient ruigns and misı lenı:t
enchantment ıo the Golden Hom, ıhe sense of poverty an desolation which she has cap~
tured is disturbing. Ships thronged with crying seagulls puff smoke as lhey prepare to
sail. in Karakoy queues wait for the dolmus. The place looks so dilapidated, you won·
der if it is really Karakoy. in Taksim two tea glasses rest against the roots ofa tree.
Who drarık ıhe. tea? Could it be ıhat driver in Beyoglu'! Those wan fıgures at Hay,darpasa look so broken·spirited and disillusioned. And whaı about the pensioners play·
ing cards? Who has penetrated lheir world and that of ıhe unemployed like this photo·
gmph? Hope lies in Lhe cards doesn't it? Then thc lonetiness of that bag and umbrella
pouring out lheir·troubles ıo one another.
Seeing Istanbul thropgh lhe eyes of a foreigner is an experience bolh ıewıırding and
dismaying. Rewarding because you see a -side of rsıanbul you had not noticed before
and dismaying because you regreı tbat lsttnbul 5hould be like ıhis.
SINAN'S SUCCESSORS
Taner Vidinligil
The famous Ottoman architect Sinan held ıhe post of mimarbasi or chief architect from
1537 ıo 1587. He :µ1d his·successors were appoinıed by ıhc sultan. The job did not only inR
volve designing public mounments, but supervising public works of all kinds. Among Sinan's successoi's thc mosı noıable chief architects were the following:
Mimar Davut
,
11le architect of Yeni Mosque which was begun in 1597 on th~ orders of Safiye Slllıan,
mother of Mehmed IJI. He died before it was completed. His other works include Ahirkapi
lncilikosk, Beyazit Kosku, Mehmet Pasha Mosque, and Inan Pasa Sebil on Diva.rfyolu.
Mimar Mehmeı Aga.
B~t known as architect o( Sultan Ahmet Mosque (the Blue Mosque). built between 1609
and 1617. J'hejanissary corps helped to carry eanh away from the foundations, and werc
feasted as a reward for their labours.
Mimar Hasan Aga
Architect of the baghdad and Revan pavilions at Topkapi Palace. The.Baghdad Pavilion in
tbe founh couııyard is a masterpiece of 17 ıh century Ottoman architecture, buih for the
same sultan.
Mimar K.asim Aga
,,
Kasim Aga builı Sepetciler Kasir in six months.' in this pavilion the kaptanRi derya (lord-high admiral) would kiss the hand of the sultruı and rece ive his blessing before lhe navy şeı
sail on campai~n.
Mimar Mustafa Aga
Koprulu Mehmet Pasha persuadcd Turhan Su ltan, motherof Mehmed IV, to continue con·
sıructionofthe half-finished Yeni Mo.Sque. Mustafa Agacompleıed the mosquc in 1663.
Mimar Mehmet Aga
Tbe lovely Ahmet HI Founı:ıin ouısidc the partal ofTopkapi Palace was buih whilc Ahıncı
Aga was ehief archiıcct.

(si---

·

CONTINVED ON PAGE I DE VAM/ ONDOKVZDA

