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şt~bul'da yaşamakta olan birçok iş

adamımızın politikaya hazırlandıklarına

dair işaretler, Koç ailesinden Aiı.avatan
Partisi'ne katılmalar vb', gelişen - olaylar,
İstanbul'lularda bir umut yaratmaya

. 1

başladı:
İstanbul'un günden güne yaşanmaz bir
kalabalığa

bürünmesinin nedeni olan sanayiin_in
şehrin içinde ve çevresinde gelişmesinin mimarı
""·- ve iş adamlarının politikaya
olan sanayiicilerin
bulaşmaya başlamaları ile keiıdi yarattıkları
sorunların belki farkına varırlar ve bu çarpık gidişe
"dur" derler ümidi şehi~de sevinçle karşılanıyor.
Politikaciları yalnızca eleştirenlerin,-istanbul'u
bı(akıp

Ankara'ya göç etmelerini dört
gözle bekliyoruz.

BAŞYAZI

Dikkat savaş var!
993 yılına savaşlarla girdik: Bir
yanda kaynayan Hindistan,
Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan; öbür yanda ateşi hala sönmemiş Ortadoğu savaşları, bir başka köşede
Batının,
gözleri
önünde ·
olmasına rağmen umursamazlıkla izlediği Bosna-Hersek dramı ve Somali
insanlarının yıllardır izlenen ve nedense şimdi ilgi alanına giren açlık
sorunu ... İzlenen tablonun bir savaş
lar tablosu olduğuna kimse hayır demiyor, ama görülen o ki; Berlin duvarının yıkılması ile başlayan serüven,
aslında zoraki oturtulmuş bir düzensiz düzenin, paylaşılamamış bir dünyanın gerçek resmi. Şu anda yaşanan
lar, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte
olanlara ve gelişmeinişleı:e uyguladıkları çifte standartlar .vb: tüm davranışlar bundan önce yaşanmış olan
iki dünya savaşının (paylaşım savaş
larıj başarısızlıklarını ortaya koyuyor._Eğer yaşanmış olan iki büyük sa-
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vaş

amaçlarına

ulaşmış_
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' olsaydı

bugün dünya yeniden paylaşılma ge- ·
reksinimini duyar mıydı? Değişen
ekonomik değerler, teknolojinin ina-,
nılmaz hızı ve haberleşmenin göz kamaştıran gelişmesi yeniden paylaşımı
gerektiriyor diye düşünülebilinir belki ama,- bu, sorunu çözmez. Çğnkü
beyninin ancak küçük bir bölümünü
kullanan insanoğlu gelişmeye devam
edecek ve bugün yapılan savaşlar yarın · hem de çok yalçmdaki bir "ya-
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EDİTÖRE GÖRE

Hürriyet ve Tan Gazeteleri
yalan haber yayımlıyor
izim

B

Şehir

etmiştim

Haberleri

Mektubuma cevap vereceğinizi

Gazetesine:

ümit ederim. Vaktinizi aldığım

Basından izlediğim kadarıy la

gazeteniz bir kaç

için özür diler çalışmalarınızda

yıldır

yayınlanmakta ve İstanbul'un

Canavarlar

iş başında ...

kısaca

eni yıla girerken "umutluyuz" filan demek isterdim ya; nerede?,
Mehmet Ali Birand'dan tutunuz, işi bankacı!ık olan bizim hatuna kadar herkes ümitsiz, endişeli ... Elbette bizim işimiz de ekonomi yorumculuğu değil amma, şu puslu, sisli, hava kirlilikli, İs
tanbullu kış abahmda daha yüksek bir moralle oturamadım
bilgisayarın başına bu nedenle ne yazık ki?
Bizim gazete bir ay rötarlı çıkıyor. Adına da "iki sayı birden" dedik
gitti ... Nedeni: Tembellik değil, ancak yetiştirememek. Başka bir şey
yok, özür dileriz sizlerden. Bizim renkli sayfalardan ikisi de sizlere
ömür göreceksiniz ki ... Onun da nedeni ekonomi kuşkusuz. Ancak bu
aralar bazı destekler alıyoruz da biraz ferahlayac.ağız belki ileride mali
açıdan, umuyoruz ...
Bizim Patron belki farkındasınız; emprezaryoluk mu derler, genel sanat yönetmenliği mi derler? Birtakım değişik işlere de soyundu bu aralar. Bu işlerin sonuçlarının sayfalarımıza yansl11laması da olanaksızdı
tahmin edersiniz ki ... O nedenle bazı fotoğraf ve haberlerin nitel olarak
şehrimizle ilgilerini, dilerseniz, siz de benim gibi tartışabilirsiniz (ama
kendi aranı-::da tabii), benden size müsaade ...
Sonuçta bizim ekip yine canavar gibi iş başında, belki de en önemlisi ·
bu; yani aşkla ve şevkle, tabii ki de zevkle; özveri.de bulunmak sıkıntı
yaratmadan bir işi düzenli olarak yapabilmek ... Kim bilir?
Şu gazetelerin ansiklopedi furyası, düşündüm de ne kadar ·yararlı olacak sonunda? Şaka değil herhalde toplam yaklaşık dört-beş milyon kişi
bu ansiklopedilerden edinecek. Y ararlanac~arın sayısını bulmak için
dörtle çarpsanız; neredeyse yirmi milyon kişinin bu ansiklopedilere
ulaşabileceği ortaya çıkar. Benim okumayı hem sevmeyen, hem de
okuma zevki nedir bilmeyen vatandaşlarım her cildin kapağını birer
kez kaldırsalar yine de kardır. ..
Zaten okuma alışkanlığı olsaydı bizim ulusun, kitaplar, gazeteler, dergiler bu kadarcık mı satardı? Hengi gazete yirmi küsur ciltlik ansiklopedi dağıtmaya kalkardı? Bizim Şehir Haberlednin göbeği mi çatlaıtlı
bizi okuyun, okuyun diye diye?
İstanbul'da hava kirliliği sorunu geçmiş yıllarda görülmemiş boyutlara
ulaştı. Sinsice serpilip gelişmeye de devam ediyor. Ankara'dan daha
kirli bir havaya sahip olduğumuzu hayretle okuyoruz son günlerde ..
Doğalgaza geçilecekse geçilsin artık. Belediyeler verdikleri sözleri tutmalıdırlar, yoksa bir daha seçilemezler1 hatırlatmaya gerek var mı?
Ankara ile İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlan arasında parti
farkı bulunmadığına göre uygulamadaki bu farklılıklar neden ileri
geliyor?
Günde beşyüz aracın trafiğe katılıyor olmasına engel olacağımız yok
bu aççık, seççik görünüyor da, acaba tek-çift plaka uygulamasına ne
zam~n geçilmesi düşünülüyor? Bunu bilmek istiyoruz. Ne park edecek
yer kaldı, ne de yaya olarak yürüyecek ...
Yöneticiler! Bırakın politik kaygılan da şu uygulamayı başlatın. Bunun hem hava kirliliğine, hem de hemşerilerin ruh ve beden sağlığı
na büyük yararı olacaktır. Lütfen bunları göz ardı etmeyin ...
Şişli ilçesinde neredeyse bir ayı aşkın süredir çöpten geçilmiyor. Boyutları küçük olduğu için basının gündemine girmeyen bir temizlik iş
çisi direnişi nedeniyle çöp dağlan büyüyor. Kışa denk geldiği için pek
kokmuyorlar neyse ki... "Film yıldızından belediye başkanı olmaz."
demeye de bir türlü dilim varmıyor: Niye olmasın? diyor mantığım;
Ameri.ka'ya başkan oluyor da neden Şişli'ye belediye başkanı olmasın?
Olur elbette ... Olur da, demek ki büyükşehir belediye başkanı ile farklı
düşünmemek lazımmış. Eğer düşünürseniz, ayni partiden de· olsanız iş
te sizi böyle yaya bırakırlar, bir kaç çöp arabasını ödünç vermekten bile
kaçınırlar ...
Şöyle bir okudum da yazdıklarımı; içim karardı yani ... Ne haldeyiz demek ki, sorunların birkaçını arka arkaya sıraladık mı okuyanı hafakanlar boğuyor ...
Haa! Bu arada geçen gün okuduğuma göre; sahte plakalı oto çekicileri.ne dikk....
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başarılar

doğası,

çevresi ...

kent kültürü ve

sorunları

tarihi, kültürü,

hakkında yayın

yapmakta. Ancak

şartları

değil.

nedir.

derginizin abone

Fiatı

dilerim.

S aygılarımla

Ali İhsan Özkahraman · ·
Adres: Cumhuriyet Lisesi Tarih

derginizi piyasada bulmak
mümkün

ancak cevap alamadım.

ne kadardır?

Öğretmeni
MANİSA

Bugüne kadar derginizi hiç
göremydim.
sonuncu

Şayet

sayınızı

mümkünse

adresime

gönderebilirmisiniz? Gazetenizi
tanımak

Ajda Pekkan'ın yılbaşı televizyon çekimlerinde setin
hazırlanmasını beklemek zorunda kalan magazin muhabirleri
gazetelerini yanılttılar ve yalan haberlerin birinci sayfadan
verilmesine neden oldular

istiyorum. Ben,tarih

öğretmeniyim ve İstanbul

kültürüne tarihine taşrada
oturmama rağmen büyük ilgim

K.H Haber Merkezi (Önder Gök Platform stüdyosundan bildiriyor)

var. Aynca kitap yayınınız varsa
bunları

Antoineııe l'e lisa Ekim ayında İstanbul The Marmara Otelinde yapılan içg iJ>İm

da bildirmenizi rica

gösterisinin finalinde

ederim. Daha önce size telefon

konukları alkışlıyorlar.

Yabancı
•

Mankenler

lstanbul' daydılar

Güzelliklerin azaldığı
ve her geçen gün
biraz daha

G

eçtiğimiz y_ıl Ekim ayında uluslararası içgiyim haftası için ülkemize gelen İr
l andalı

C5f--

gelişleriyd i .

· paylaşmak istiyorsanız. : .

Kültür ve ·sanat dünyasında
neler olup bittiğini

izlediğiniz tüm

etkinliklerin
tadına varmak istiyorsanız ... ·

.

fotoğraf

METROPOLLERDEN
s

kavuşuyor. Penta Hotel, Marmara
Denizi kıyısında Atatürk Havalimanı ' na dört kilometre uzaklıktaki Yeşil yurt semtinde hizmete girmek için
gün sayıyor. Bahar aylarında açıla 
cak olan 28 katlı ve 400 odalı otelde
her türlü konfor mevcut. Oteli yaptı
ran ise Alman Lufthansa havayolu
şirketi. Dünyanın birçok büyük kentinde, havaalanı yakınlarında bir
Penta Hotel bulunuyor. (sj--
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DEVAM/ ONDOKUZ'DA

İstanbul'un Planlama Sorunu "İstanbul" Dergisi'nde
4.sayısında İstanb~l_'un_planlama sorununu ele alan İstanbul-Dergisi uzma~ların

ünlü
ustalaR. Avedon New York'taki bir imza
gününde gazetemizin Sahibi ve Muhabiri
Cüneyt Ayral ile ve Türkiye'deki fotoğraf
çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. AFSAD
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin
kurucu üyelerinde_n biri olduğunu belirten
Cüneyt Ayral'a "U lkenizde bu sanata ilginin bu denli yoğun olması çok sevindirici,
fotoğrafın anlatım gücünü başka bir yerde
- - - bulabilmek çok güç.
rından

Hürriyet Gösteri'yi de okumalısınız

KÜKÜRT

i

Avedon Gazetemizin Muhabiri İlt:
New York'da Görüştü

D ünya'nın sayılı

DERG

İstanbul bir beş yıldızlı otele daha

Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yayımlanmaya
b~şlayan K~nt ve Yaşam dergisi , ilk sayısında İstanbul, Türkiye ve
du~ya genelınde, kent yaşamı ve çevre sorunları ile ilgili yazılara yer
venyor. (sj--

Okuduğunuz, seyrettiğiniz,

YAT

İstanbul Penta Hotel

Yeni bir dergi: "Kent ve Yaşam"

öğrenmek istiyo~sanıL.

STER

~

Baharda Açılıyor

ve Ingılız mankenler Ocak ay_ında yeniden geldiler. Interstar televizyonunda ya_Yınlanmakt~ olan CUMBURCUMA eğlence programı içinde bulunan ve Cuneyt Ayral ın hazırlayıp sunduğu IÇIMIZDEKILER bölümünün
paket çekimleri için lstanbul'a Swissair ile· gelen mankenlerden Lisa ve Antoinette
E"im ayında gelen grupta da vardılar. Diğer üç mankenin ise İstanbul'a ilk
'

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

EDEB

DEVAM/ ONDOKUZ'DA

ı:ıı

yalnızl~ştığimız

SANAT

A

Pekkan ' ın Kanal 6 ile yapmı ş oldu ğ u anlaşma nedeniyle apar topar yılba
şı televızyon programı çekimlerine girişmesi , yönetmen
ve set çalışanlan açısından büyük bir telaş yanıttı.
r::,J!L_

jda

est--

ve yetkılılerın görüş. ve düşünceleriyle katıldıkları "İstan
bul un Planlaması" dosyası ile lstanbul'un bugüne kadar nasıl ve kimler tarafından planlandığını, bu planların hangi etkenler ve yetki
odakları tarafından uygulandığını, ya da uygulanmadığını tartışıyor. Qj-

BİIS3k Tiyatro Atölyesi Etkinlikleri
Bil~ak Tiyatro _Atölyesi,__ geçen yıl sonu kısa bir süre oynadığı Stephen
Polı~ofun "Gıtmeden ünce" adlı oyununu yeniden sergiliyor. Aynca,
Melıh Cevdet Anday'ın "Müfettişler" adlı yapıtı ilk kez sahneleniyor.

ı\nJK SİYASİ GAZETE

W)ST~!!~İYYE

est--

e

e

4VU.. sih.~(..U[l't

,.-----------B_I_ZI~R~~-H_IR_ _ _~ - - - - - , ·
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Türkçesi: Ebru KEBAPÇIOGLU
M.S.
330- Constantinople 11

ya-

yazı ve
ulaştıkça ya

lanan

fotograflan, elimize
da araştırmalarımız
sonucunda bulabildikçe, zaman zaman gecikerek de olsa sizlere ulaş

tırmaya çalışıyoruz.
DEVAM/ ONDOKUZ'DA

Discover a
Donna Dergisi' nin
yer alan

newworld of

İstanbul' la ilgili
fotoğraflardan
bazıları

Roma

dört senede kurdu.
361- İmparator ConstantinuS il- 361 senesinin 3
Kasım'ında kuzeni, 30 yaşındaki Flavius Claudius
Julianus'u kendi egemenliği altına almak için üzerine
yürürken, Tarsus yakınlarındaki Cilicia'da 44 yaşında
öldü. Constantinople, Julianus'u imparatorluğun tek
hakimi olarak tanıdı ve böylece Julianus 11 Aralık'ta
şehre girdi; bu onun imparator Julian olarak 18 ay süren
hükümdarlığının da başlangıcı oldu.
Constantinople şehrinde doktorlar için çok sıkı bir
ruhsat sistemi uygulandı.
395- Roma imparatorluğu , imparator Theodosius'un 17
Ocak'ta Milan'da 49 yaşında ölümünden sonra doğu ve
batı olmak üzere ikiye aynldı. Theodosius'uıi 17
yaşındaki oğlu Arcadius, Frank lideri Bauta'nın kızı olan
Eudoxia ile evlendi; Theodosius'un 10 yaşındaki oğlu
Honorius ise yıkıcı askeri kuvvetlerin başı olan ve
398'de kızı Maria eli evleneceği Stilicho'nun egmeıiliği
altındaki Milan'dan imparatorluğu yönetirken Arcadius
da Constantinople'dan ülkeyi yönetiyordu.
Roma İmparatorluğunun bu dağılışına geçici olarak
bakıldıysa da bunun kalıcı olacağı görülecekti.
431- Bizans patriği Nestorius dince kabul olmuş
inançlara aykırı düşüncelerinden dolayı Efes divanı
tarafından tahttan indirildi. Çünkü Hz. İsa'nın
mükemmel uyumlu ilahı kişiliği ile mükemmel
insaniyetinde bir bağ olduğunu fakat bu uyumun bireyin
kendisinden çok olayın tamamından kaynaklandığı
inancını yaymak istiyordu. Nestorius bu yüzden Libya
çölüne sürüldü ama ona inananlar Nestorizmi Pers'ten
Hindistan'a, Mogolistan'dan Çin'e kadar yaydılar. Efes
Divanı ' nın Meryem'i; Allah'ın annesi olarak tanımasını
takiben Hz. Meryem inancı batıya, Bizans'tan yayılmaya

yınlarda, İstanbul hakkında yayın

sayısında

Mayıs'ta

İmparatorluğu'na başkent olarak armağan edildi.
İmparator Constantine, şehri, Bizans toprakları üzerine

gündemine getiriyor ve
yeni İstanbul'u keşfetmeyi
deniyor.

Ekim 1992

kronolojisi

James TROGER

bildiği

Yabancı
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comforton
yourwayto
North America.
lf rou are planning

ıo

conquer

Atlanıa. Bosıon,

Chiçago, Los Angeles, New York, Philadelphia,

Walhingıon, Monıreal or Toronıo, ıravel the easy, comfortable way, wiıh Swissair. lt's easy because you geı

really good connecıions in Zurich. lt's comfortable because more and more overseas destinations can be
reached aboard Swissair's new MD-11 or its well known B-747 aircrafı. Both feature a spacious, superbly
equipped Business Class designed for the utmosı in passenger comfort a.,d convenience. 500 years afıer
Chrisıopher Columbus, we're sorry to say, you can'ı discover a new conıinenı.
But with Swissair you can discover a whole new world of ıravel experience.
swİssaİr

DONNA

başladı.

6 yy:
520- Constantinole'lü Latin dilbilimcisi Priscian'ın
yazmış olduğu Institutionis Grammaticae adlı eserde
ortaçağ boyunca çok yaygın olarak kullanılacak olan
Latin dilbilgisi 18 ciltlik bir sistem halinde
toparlanmıştı. Dilbilgisini ihlal edici kurallar ise ileride
"Priscian'ın kafasının kırılması" olarak anılacaktı.
541- Jüstinye'nin Büyük Vebası (hıyarcılıklı veba)
Mısır'dan Filistin'e kadar oradan da Constaninople'a ve
tüm Roma Bizans dünyasına baştan başa yayıldı. Tanını
duraklama noktasına getirdi, ve çok geniş çapta bir
kıtlığa sebep oldu. Günde 5000-10.000 kadar insan öldü
Constantinople'da bu süre, Veba, gelecek 60-70 sene
boyunca Avrupa, yakın doğu ve Asya'da sürecek kıtlıkla
noktalandı.

545- Jüstinyen Bizans'ta Paskalya dönemi için
Aleksandrian tarihi yerine Roma tarihini kabul
ettirmeye çalıştı. Halk da bunu kasaplardan alışveriş
yapmayı redderek protesto etti.
9.yy:
867-1054 senesinde meydana gelecek olan Roma
kilisesinin parçalanması süreci, 4 yıl önce Papa I.
Nicholas tarafından afaroz edilen 47 yaşındaki Bizans
Patriği Photius'la başladı. Phatius afaroz edildikten
sonra Bizans divanı tarafından afaroz edilen Papa
Nicholas I. bir genelge yayımladı.
Papa Nicholas 13 Kasım'da 67 yaşında öldü.
10.yy:
927- Kıtlık Bizans İmparatorluğunu harap etti. Bizanslı
VII. Cönstantine, imparator yardımcısı olan kayınpederi
Romanus Lecapenus ile; büyük toprak sahiplerinin
yoksul çiftçilerin küçük arazilerinin tamamını satın
almalarını önleyen çok katı yasalar koyarak bunlan
uyguladılar.
·
941- Bizans donanması Ege'de iken, Ki'ev Prensi lgor
Karadeniz'i geçip Bithynia'yı yağmalıyordu, böylece
Constantinople kapılarına kadar ulaştı. Fakat Yunan
deniz kuvvetleri Ruslan defetmeyi başardı. Su yüzünde
yanabilen ve ç_ok fazla ısı n;ıeydana getirebilen "Grek

Ateşi" denilen bir yöntem sayesinde de neredeyse tüm
Rus donanmasını imha ediliyordu.
959- Bizans İmparatoru Constantine YIi, 47 yıl _süren
bir hükümdarlıktan sonra öldü. Yerine geçen genç oğlu
il. Romanus ile, 4 yıl sürecek bir sefahat dönemi
başladı.

987- Kiev'in büyük dükü Yilademir, boyarlarla yaptığı
uzun müzakerelerden sonra harekete geçti ve Kiev'in
komşularının dinleri üzerine inceleme yapmalan için
elçiler gönderdi. Bu elçiler Volga'da yaşayan Bulgar
müslümanlan arasında hoşnutluk olmadığını gördüler
ve bu dinin iyi" bir din olmadığını bildirdiler.
Almanlar'ın tapınaklarında da güzellik bulamadılar.
Fakat Constantinople'e vardıklarında oradan
bildirdiklerine göre, Ortadoks Kilisesi'nin ayini öyle
dehşet vericiydi ki ne o an cennette mi yoksa
yeryüzünde mi olduklarını, ne de böyle bir güzell iği
ayırt edemediklerini ve de onu nasıl anlatacaklarını da
bilemediklerini bildirdiler.
988- Constantinople, Bardas Phocas ve Bardas Skleros
ayaklanmacılar tarafından tehdit edildi.

kişiden oluşan Catalan paralı askerlerinin
saldırısına uğrar. Bütün Catalan bölüğü oradan batıya
döner ve Trakya ile Makedonya'yı harabeye çevirir.

6000

1453- Constantinople Fatih Sultan Mehmet
zaptedildi.
1727- Paris'e giden

Osmanlı

ortaelçisi

tarafından

(bakanı),

İstanbul'a beraberinde bir matbaa makinası getirir. Bu
İslam dünyasında yayılan aydınlanmaya yardımcı
olacaktır.

1736- Moskova İstanbul'a savaş ilan etti ve
Karadeniz'in kuzeyindeki osmanlı topraklanna askeri
kuvvetler gönderdi fakat Ruslar ağır bir yenilgiye
uğradıktan sonra Ukrayna'ya kadar geri çekildiler.
1737- Ocak'ta Viyana, tekrar başlayan Polonya
Succestion Savaşı sırasında Osmanlılar tarafından
Fransızlara yapılabilecek herhangi bir yardımı önlemek
amacıyla , ittifakı olan Ruslara yardım etmek için
İstanbul'a savaş açtı.

13.yy:
1204- Kör Bizans İmparatoru İsaac il. oğlu Alexius IV
Angelus ile birlikte sürdürdüğü 6 aylık
hükümdarlığından sonra yine tahttan indirildi. İsaac'ın
generali Mouzoııphles tahta el koydu; oğlu Alexius'u da
ölüme gönderdi. Alexius V Ducas adıyla imparator ilan
edildi. Constantinople'u 4. Haçlılara karşı savundu,
fakat şehir 12 Nisan'da düştü ve acımasızca yağmalandı.
A(e)(ius da şehirden kovuldu; sonradan Morea'da
yakalandı ve idam edildi.
Constantinople'da bir Latin İmparatorluğu kuruldu, ve
33 yaşındaki Flanders Boldwin IX. ilk imparator ohırak
seçildi. Flanders'in, I. Boldwin olarak kısa süren bir
hükümdarlığı oldu.
Yenedikli Thomas Morotinople, Constantinople patriği
oldu ve Yenedik'in Yenedik-Cenova Dükası enrico
Dandolu, Venedik bölgesini ve nüfusunu genişletmek
için pekçok adayı ve kıyı kentlerinin de
içine alarak Doğu İmparatorluğu'nun
dörtte üçünü aldı.
1269- Yenedikli tacirler olan Niccolo
ve Mateo Polo en büyük kardeşleri
Marco'nun evinin olduğu Sudak'taki
Crimean limanına doğru yol almak
için Constantinople'dan aynldılar.
1261-1204 senesinde kurulmuş
olan Latin imparatorluğu,
Haziran 25'te boğazı geçmek ve
1228'den beri hükümdarlığı
süren İmparator Boldwin Il'yi
tahttan indirmek isteyen
Alexius Stragopulos'un
yönetimindeki Grek
ordusunu, Yenedik
donanmasının
yokluğundan

yararlanarak
Constantinople'u eline
geçirmesiyle sona erdi
1453'e iktidan eline
geçirdi. Böylece
Michael VIII,
Bizans
kontrolünün
yeniden
sağlanacağı 21
yıl sürecek
olan
hükümdarlı
ğını
başlattı.

14.yy:
1307Constantinople
sonradan Arcadius
II'nin ve onun imparator
yardımcısı olan oğlu Michael IX'in
emri ile öldürülecek olan 27 yaşındaki
Alman maceraperesti Roger di Flor'un

yönettiği

ORIENT EXPRESS

1801- Gerçek anlamda yapılan ilk nüfus sayımı
verilerine göre Çin'in nüfusu 295 milyon, Hindistan ' ın
13 I milyon, Osmanlı İmparatorluğu'nın 21 milyon,
Japonya'nın 15, Rusya'nın 33, Fransa'nın 27.4, Alman
Devleti ve bağımsız şehirlerin 14.1 , ingiltere'nin 10.4,
İrlanda'nın 5.2, İspanya'nın 10.5, Mısır'ın 2.5 ve
·
Amerika'nın nüfusu ise 5.3 milyondu ve bunun da 1
milyonu Alleghenies'in batısında yaşıyordu.
598.000 nüfuslu İstanbul, 548.000 nüfuslu Paris,
530.000 nüfuslu Kyoto, 300'er bin nüfuslu İsfaha ,
Lucknow ve Madras, 183.000 nüfuslu bertin, 75.000
nüfuslu Manchester, 10.000 nüfuslu Düsseldorf. 6000
nüfuslu Stockholm, 60500 nüfuslu New York ve 1565
nüfuslu Pittsburg ile karşılaştırıldığında 864 nüfusuyla
Londra Avrupa'nın en büyük şehriydi.
1851- Londra 2. 37 milyonluk nüfusu ile dünyanın en
büyük şehriydi. Sochow nüfusu 2, Beijing'in I .65,
Guangzhou'nun (Canton) 1.24, Changchow, Jiujiang
(Kingtehchen), Xian (Sian) ve Siagtan'ın ! 'er milyon,
Wuhan'ın 997.000, İstanbul'un 700.000, Bombay'ın
660.000, FuzhC'u (Foochow)'ury ise
600.000'dir. Paris'in nüfusu neredeyse
1.3 milyondu ve hızla büyümey

cl-
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Yeni kitaplar
Cüneyt Ayral
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İstanbul' a bir Çin

•

mahallesi gerek

I

stanbul bir dönem gerçek · bir
kent özelliği taşıyordu. Hem de
Osmanlı döneminde kazanmıştı
bu özelliğini.
Kent deyince, ya da kimi zaman kullanılan deyimle "metropol" denilince
akla etnik çeşitlilik taşıyan, çeşitli dillerin konuşulduğu , farklı Tanrılara tapınılan bir yer geliyor. Bu çeşitlilik ve
plural yaşam sağlanabildiği ölçüde bir
yerleşim birimi kent özelliğini kazana.biliyor. Yoksa neolitik çağdaki bir büyük köy durumunda kalıyor.
Istanbul bir zamanlar tam sözcük anlamıyla bir "kent" dedi.
İstanbul'un bir köyü sayılan Rumelihisarı · nda bile, küçüklüğümüzde yoksul
bir Rum komşumuz vardı. Bir de hali
vakti yerinde bir Ermeni komşumuz.
Dini bayramlarda karşılıklı ziyaretler
yap ılırdı. Ama Rumeli-hisarı çok sonraki yıllarda bir ahtapot gibi büyüyen
istanbul'un içinde yer aldı. Bu Rumlar
ve ~rmeniler de ortadan kayboldu.
asıl Istanbul, surların içinde kalan tarihi yarımadaydı. Gene kendi surları
olan Galata ile geçen yüzyılda ortaya
çıkan Beyoğlu da kentin bir parçası
sayılırdı o dönemlerde.
Bu bölgelerde her ırktan, inançtan ve
dilden insanlar yaşardı bir arada. Kimi
zaman mahalleleri de ayrıydı bunla-

Geleceğin İstanbul'unu çok ırklı, çok
dinli, çok inançlı, çok dilli bir dev
kent olarak düşünmek ve tasarlamak
gerekiyor şimdiden.
hoşgörüye toplumca r:::Jjj__
ulaşmalıyız yeniden...
~
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KAHRAMANLAR HEP ERKEK...
D UYG U ASENA

CÜNEYT AYRAL
Milliyet
Bin Tane

Yayınları

Gazetemizin sahibi Cüneyt Ayral'ın beşinci şiir kitabı da İs
tanbul esintili bir ad taşıyor , daha çok söylemleri andıran kitap
30 bin lira. Kitapta Mustafa Şanlı ' nın da desenleri var.

Yay ınl arı

c=

165 sayfa

Basın dünyasının renkli siması Duygu Asena'dan bu kez de
öyküler geliyor. Bir yandan çeşitli dergilerin yönetmen li ği n i
yapan Asena, bir yandan da Televizyon programlarına katı lı 
yor ve kitaplarını yazmayı da aksatmıyor.

~

Cah it Kayra - Erol Üyepazarc ı

rın.

Balat'ta daha çok museviler, Samatya'da ve Tatavla'da Rumlar yaşardı.
Bir ara museviler Kuledibine taşıdılar.
Karagöz oyunlarında Balat'la ilgili bir
şarkı var:
"Ande ande Balado
Balat Kapısından girdim içeru ..
Varaki varaki ande Balado .. "
Rumları kızdmrdık: "Egumaim, burnuna surayım."
Başka bir İstanbul'du o dönemler.
Kendi elimizle yıktık bunu.
Şimdi diyorum ki kendi elimizle yapalım yeniden.
Şunun için önerilerim var.
Oncelikle gidenler geri gelsin.
Istanbul'a bir Çin mahallesi kuralım.
Dünyanın bütün büyük kentlerinde
var. Istanbul'da da olmalı.
Laleli Romen mahallesine dönüşüyor.
Bırakalım Romen mahallesi olsun.
Kara derililer de İstanbul'u seviyor.
Şormagir ve çevresine yerleşiyorlar.
insanlarımız ve güvenlik güçleri ters
bakıyor onlara. Yanlış bu. Bir zenci
mahallesi olsa renk katmaz mı istanbul'a?
Avrupalılar ve özellikle Fransızlar Cihangir'i ve Tünel çevresini seviyor.
Buralarda bir Avrupalı birikimi sağ
lansa fena mı olur?
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İKİNCİ MAHMUTUN İSTANBUL'U...
CAHİT KA YRA-EROL ÜYEPAZARCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı
yayınlan

ŞARKILAR ...

HULKİ AKTVNÇ
Varlık Yayınlan,

Üretken araştırmacı ve yazar Cahit Kayra'nın yeni ürü nünde
bu kez bir de çalışma arkadaşı var. Belediye'nin "çağdaş belediye" kimliğine yakışan bu tü r çalış m alarını , sanata verd i ğ i
patırdısız desteği sevi nçle karş ı lıyoru z.

~)

t

72 sayfa

köşe yazılan yazm ı ş olan ve il k ş i i r
kitabı k urul uşu mu za bağ lı Bin Tane Yayın l arından ç ı ka n
Hulki Aktunç, yeni şiirl eri n i "Şark ıl ar" ad ı y l a topl amı ş. ama
" bazı şark ıl ar" diyor; a nl aş ı lan devam ı var. ..

Bir zamanl ar gazetemizde

Vı\J.) :18ıı;ı.) .jv.1'§010.1

ANDE BALADO
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İhtifalci'ye ihtifal
Hümayun hizmetinde
Arif efendi torunu,
Osman Vasfi oğlu Mehmed
Ziya Bey kimdir?
Hadi bir ipucu vereyim:
Mehm11d Ziya bey' in son görevi, Muhafaza-i A silr-ı Atika encümeni Katib-i
U mumili ğ i (Eski Eserleri Koruma Encümeni Genel Se kreterli ği) idi .
.
Halil Edhem (Eldem) bey, Yedikule Hisarı (Kanaat Kütübhane i, İ stanbu l ( 1932)
adlı kitabını , 'Merhum Mehmed Zi ya beyin muazzez h atıras ına' ithaf etmiş tir ...
Mehmed Ziya bey, ya da, daha çok bilinen l akab ıy l a, 'Ihtifalc i Ziya' ...
Behçet ecatigil'in Edebiyatımı zda İs im 
ler Sö:lüğü' nde 'Milli günler ve tarih değe rl eri üzerinde clü ze nl ediği törenler (ihtifaller)' dolay ı s ı yla t,ı e hmed Zi ya bey'e.
'ihtifalci' lakab ının verildiğ i belirtili yor.
Öyle anlaşılıyor ki, Mehmed Zi ya bey,
değerbilir bir insan dır . Hal il Edhem bey' in
deyişiyle, 'eslafın yad- ı ul vis ini tezkar'
(bizden öncekilerin yüce anıs ın ı di legetirmek) için 'memleketimizde ihtifal yapıl
masını ibda eden (baş l atan) Mehmed Zi ya
bey'dir.
Mehmed Ziya bey, ya da ' İhtifalci' Zi ya!

'R

stanbul

ikab-ı
h afız

Bu deyişte belli belirsiz bir gül ünçleş ti r
me. örtük bir horgörme sezilmi yor mu?
Tıpkı Ahmed Hamdi Tanpınar' ın , ' Kırtı pil
Hamdi' diye anılması gi bi?
Mehmed Ziya Bey. sadece ihtifalciliği ile
mi anılmalı? Elbette sadece bu kadar değil! Mehmed Ziya bey'in, iki ciltlik İstan
bul ve Boğa:içi adlı büyük bir çalış m as ı
nın (ne yazık ki, henüz !atin harflerine
çevrilerek yayımlanmış deği l dir) ve Yenikapı Mevleıihanesi adlı bir kitab ı ' n ın olduğunu biliyoruz. Halil Edhem bey, onun
için 'birçok matbu eserleri ve gazetelerden
kıymetli makaleleri vardır' diyor. 9 Rebiülahir 1329 (7 Nisan 1911) günü tamamladığı ve 1912 yılında basılan Y enikapı
Mevleı·ihanesi' (!atin harfleriyle bas ı m ı :
Tercüman 1001 Temel Eser, 86) önsöz'ünde 'Bursadan Konyaya' adlı '600 sa,
hifelik bir seyahatnemesi' olduğun u , 'bu
eserinin Malumat Matbaasında' kal d ığın ı ,
tashih için verilen ilk provanın kendisinde
olduğunu belirtiyor ve ' matbaada basılanı
hem hatalı hem de nok andır. Tekrar tashih edip yıı.ndan çok ilaveler .yaparak tamamladım ise de, bası l ması "büyük gayr
ve emeğe bağlı olduğundan şimdi l ik beklemektedir,' diyor.
Bursadan Konyaya'ya ne olmuş tur? Bell i
değil! Tıpkı Ahmed Hamdi Tanp ın ar' ın
Beyazıt'taki Simkeşhane içi n Gayn Menkul Eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na (Mehmet Ziya bey'in Muhafa-i Asarı Atika Encümeni. daha sonra bu adı almıştır) verdiği 'Müdafaaname'nin' akıbe ti
nin belli ol m ayışı gibi...
Behçet Ünsal hoca, Türk Sanat Tarihi
Araştırma ve İncelemeleri dergisi'nin
(Akademi Yayınlan, 1969) ll. say ı s ındaki
'İstanbulun İman ve Eski Eser Kayb ı' adlı
o çok değe rl i yazısında, Si mkeş h ane ile ilgili bi r dipnotunda, 'Gayn Menkul Eski
Eserler ve Anı tl ar Yüksek Kuru lunun arş i 
vinde' bir müdafaanamesi vardır ki edebi
değe r taşıyan bir tari h vesikas ı addedilmeye layıktır' diyor.
Bi dipnotu gördükten sonra, bir arkadaşım, Prof. Dr. Mete Tapan arac ılı ğ ı ile
Anı tlar Yüksek Kurulu arş i v ini arattım 
Tanpın ar'ın 'edebi değe r taşı yan bir tarih
vesikas ı addedilmeye lay ık ' Müdafaaname'si nden eser yoktu ! Bu Müdafaanamenin yerinde ye ller esiyordu ...
Bu gerçekten değerbilmez dünyada, sadece eski yapılar deği l , sadece eski belgeler
değ il , ama eski insanlar da kaybolup gidiyor, ve biz umursamaz, bencil ve duyarsız, bu lanetli kaybolu şa seyirci kalıyoruz .
DEVAMI ONDOKUZDA
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Nurettin
oca bir insan mıknatısı olan,
" İstanbul" denilen kent, bizim
evde kalmaktan terhis olacağı
günü bekleyen, beyaz atlı prensin
yolunu gözleyen Zehra'nın
yamalı bohçasını andırıyor.

Haçan Karadenuzluyuz daa ...
Hojgelmişin be susak ağızlı ... Agam ben çiğköfte
yemeye gidirem ... Uzun lafın suda kalıp çekmi ş i ,
Türlciye'nin dört bir. yanına, tüfekle ateş edilmi ş
ku ş larcas ına dağilan Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut vd.
ni İstanbul\mirer tarafında görmek olası. Aslında
bu İ stanbul , gerçek Şehr-i İstanbul değildir. O, bazı
ki ş ilerce gazetelere verilen ilanlarla aranmaktadır:
" Yollarında

'

omuz atmadan geçenlere kötü gözle
tükürüklerden oluşan bir
tabakayla örtülü olmayan, sokakları lah:nacun,
kokoreç değil mis gibi gül kokan Şehr-i İstanbul
yitiktir. Görenlerin, bulunduğu yeri bilenlerin
in sanlık namına haber vermeleri rica olunur."
bakılmayan , kaldırımları

Bunların

artist olmak, daha doğrusu karayollannın
kenarında , gözlerini TIR şoförlerininkilerle aynı
rotada el sıkıştıran kızlar için verilen ilanlardan
farkı yoktur. Kuş bir kez kafesten uçmaya görsün,
müteahhitler tek göz kafesinin yerine otuz altı
gözlüsünü yapıp yans ını ona verse yine de geri
dönmez. O nedenle geçmiş ola, gerçek İstanbul'un
ruhu için kazanlar dolusu helvalar yapıla.
Aslına bakarsanız, İstanbul'da yaşamak pek de kötü

bir olay değil. Birkaç olumlu örnek verirsem, siz de
benimle aynı trende xolculuk etmeye başlarsınız
sanının. Örneğin ; bu mahşeri kalab~lığın büyük
yaran söz konusu. Diyelim ki yürümek
zorundasınız ama, yorgunluktan adım atacak

'-------------------MAGNETİSTAN
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gücümüz yok. Dalın gitmek istediğiniz yöne kürek
çekenlerin arasına. Bakın nasıl da rahmetli
Hüsamettin amcanın tabutu gibi omuzlayıp
ayaklarınızı yerden kesiverdiler, gördünüz mü?
Oysa başka bir kentte oturuyor olsanız,.
sendikalaşmak isteyen dizlerinizdelci isyanları
bastırmak için istediklerinin tümüne "Okey" demek
zorunda kalabilirsiniz. İşte İstanbul'da yaşamanın
yararlarından biri. Örnek ilci: Kısa süreli bir
gezintide bile lahmacun ve kokoreç kokularına en
kalitelisinden davetiye göndererek cigerlerinizin
baş köşesinde ağırlayabilir, çamur dolu yollardan
giysinizin eteğinin çamurlarla zina yapmasını
önlemek için değme balerin ve baletlere taş
çıkartırcasına parmaklarınızın ucuna basa basa
yürüyebilitsiniz. İstanbul dışındaki kentlerden
birinde oturuyor olsanız, ciğerlerinizin bayram
etmesini ya da bir balede rol alabilecek hale
gelebilmeniz söz konusu olabilir ~iydi? Tabii ki
cık.

Bu örnekleri, sağnak halinde gelen ve yaşamımıza
büyük bir heyecan katan zamlar gibi çoğaltmamız
olası. İster misiniz? "Hayır" dediğinize göre
Aydınlı olabilirsiniz. "Kısa kes de Aydın havası
olsun" diyorsunuz sanırım, Aydınlı oldu&unuza
oradan hükmettim. Benim doğum yerim mi?
Samsun. İşin sevindirici yanı, memleketimin
Samsun olmasına karşın, İstanbul'da doğup
büyümüş olmam. ~em iyi ki dünyaya daha önce
gelmedim. Eğer böyle olsaydı, eslci İstanbul'da
yaşamak zorunda kalacaktım 1ci buna nasıl
katlanırdım, bilemiyorum. Sağolasınız anneciğim
ve babacığım, sizlere gezegenler dolusu
teşekkürler, İstanbul'un bugünkü. ortamında
yaşamamı sağladığınız için. esj--

Asbestli Gemi

T

uzla tersanesine çektirilip asbest söküm çalışmaları ile
gündeme gelen "United States" transatlantiği ülkemizde
var olagelen birçok vurdumduyffiftzlık
meselelerinden birinin ortaya çıkmasını
sağladı. İşin içine uluslararası çevre örgütleri bulaşmasaydı, belki konusu böle
edilmeyecekti, ama artık dünya çok küçük. Şimdi, yıllar boyu gemi temizleme
ve söküm işlerinde çalışan işçileri bir
korku sarmış durumdıı. Çünkü üzerinde
çalıştık.lan gemilerin çok tehlikeli bir
tür madde ile kaplanmış olduğunu yeni
öğreniyorlar ve haklı olarak isyan ediyorlar.
Asbest, bir mineral. Isıya ve aşınmaya
dayanıklı özelliği ile ideal bir yalıtım
ve ' kaplama malzemesi. Çimento veya
plastik ile harma.Qlandığında çok kullanışlı malzemelere dönüştüıülebiliyor.
Mineral iğne yapıda birçok mikroskobik liften meydana geliyor. Milimetrenin binde ila onbinde hiri boyutlarında
ki bu iğnemsi lifçikler, asbestin veya
asbestli malzemenin düzeltilmesi işlem
lerinde çalışma ortamı havasına karışa
rak solunum yolu ile akciğerlerin derinliklerine kadar inebiliyorlar. Hikaye
bundan sonra başlıyor. Uzun süreler
yüksek konsantrasyonda asbestli hava
soluyan akciğerlerde kanser başta olmak üzere birkaç ölümcül hastalık: peydahlanabiliyor. Bu özelliği nedeniyle
asbest, kanser yapıcı ve tehlikeli maddeler arasında ön sıralarda yer alıyor.
Asbestin kanser yapıcılığı bir kenarda
dursun , biz vurdumduymazlığa bir göz
atalım . Kahraman Sadık:oğlu adlı armatör gemiyi hurda fiyatının altında ucuza
kapatıp Türkiye'ye getirdiğinde basını
mızda Türkiye'nin de artık: bir transat- .
!antiği olduğu şeklinde haberler çıkmış
tı .
Çoğumuz
gururlanmıştık.
Ne
armatörlerimiz vardı. Sonra gördük ki
yine•bir yutturmaca ile karşı karşıyayız.
Amerikalı başından atamadığı bir çevre
belasından akçıkgöz armatöıümüz sayesinde kurtuluvenniş. Bu arada bir ı1Iay
gemi işçisi sağlık: riski altına girdiğini
bilmeden söküm işlerinde çalıştırılmış .
Sonra olay gündeme getirilince (Greenpeace ve SOS İstanbul sağolsun) bu geminin ülkemizde sökülen veyahut onarılan ilk asbestli gemi olmadığı da
anlaşılmış. Yetkililerden tıs yok. Sanki
asbestin tehlikeli bir madde olduğunu
ilk kez duyuyorlar (belki de doğrudur) .
Asbest o denli tehlikeli ise, nasıl oluyor
da batıda \>u madde çeşitli işlemlerde
kullanılabiliyor? Yanıt aslında basit.
Kontrollü çalışma ortamı sağlandığın
da, yani havadaki lif konsantrasyonu
belirli bir düzeyin altında tutulduğunda
risk minimuma indirilebiliyor. Kontrollu koşullan ·sağlamak birazcık pahalı ve
modern bir teknoloji ile mümkün olabiliyor. Aynca ensede acımasız bir denetim mekanizmasının ~opasını hissetmeyi de gerektiriyor. Ulkemizde ise ne
böyle bir teknoloji var, ne de etkili bir
sopa.
Büyük kentlerinde atıksu anıma tesisleri yapılmamış, hala kömür ve odun ile
ısınan ve soluduğu havadaki kükürt dioksit miktarları inanılmaz boyutlarda
olan,. endüstrisine kirletici teknolojiler
hakim, çöplerini açık alanlarda depolayan ve de tüm bunlara aldırmayan bir
toplumdan asbesti (ve dahi radyasyonu)
ciddiye alması"beklenemez.

esj--

ünümüzde herşey o kadar süratli değişi
yor ki şaşmamak elde değil. Bu değişim
içinde şüphesiz olumlu şeyler de var,
ama ne yazık ki estektik kaygılar açı.sın
dan olumsuzluklar ağır basmakta. Omrünün son otuz yılını Yeşilköy ' de yaşa
mış bir İstanbullu olarak lstanbul'un bu
yeni çehresi bana hüzün veriyor. Şehrin
en güzel semtlerinden biri olan Yeşilköy
de bu hızlı değişimden en fazla nasibini
alan yerlerden biri.

Öğrencilik yıllarımızda tek toplu ulaşım şekli olan trenlerin yolcuları;

sabahlan tanışıklık olsun olmasın birbirlerini selamlayan,
ise eğer hava kararmışsa bayanları evlerine kadar geçiren (Çünkü o zamanlarda Yeş ilköy tenha denilecek bir semt idi
ve köşklerin köpekleri geceleri baş ıboş brrakılırdı ) , müslüman olsun gayri müslim olsun kendi dini bayramlannda birbirlerine kutlama ziyaretleri yapan insanlardı.
Temiz sahili, son derece sevimli balıkçı kahveleri, akasya, çınar,
çam ağaçlarının gölgelendirdiği güzel yolları, ünlü Röne Parkı ,
açık hava sinemalan ve en önemlisi çoğunluğu her bakımdan hoş
ins anların yaşadığı bir semtti Yeşilköy o yıllarda . Her ne 'kadar
1922 göçünden sonra nüfu sları azalmış olsa da Yeş iköy s akirı t eri
içjnde ekalliyeılerin de ayrı bir yeri vardı. Rum ve Ermeni ek; lliyetlerin de ayrı bir yeri vardı. Pazar günleri son derece özeni giyinmiş Rum ve Ermeni halkı pazar duasın a giderlerken görürdük
ve kiliselerin kapısınd a neşeli gruplar olu şurdu .
Oysa üç hafta önceki Pazar günü, belki tarihçesi veya varsa efsanesi hakkında bilgi edinebilirim ümidi ile ziyaret ettiğim Katolik
Latin Kilisesi'nde tamirat olduğu için hiç cemaat yoktu. Rum Kilisesi'nde sadece birkaç yaşlı erkek vardı. Ermeni Kili sesi' nde ise
belki de biraz geciktiğim için hiç kimse yoktu ve içeriye giremedim. Daha sonra tekrar ziyaret ettim her birini ve küçük sc'ıbetl er
yapabildim birkaç kişi ile.
Ekrem Hakkı Ayverdi'nin, Re şat Ekrem Koçu tarafından hazırl a
nan İstanbul Ansiklopedisinin Bakırköy maddesinde kaydettı ğ i
gibi Bizans' ın görkemli sayfiyesi Septimum; bugünkü Bakır
köy'ün bulunduğu yerdedir. Pek çok akın ve yağmaya uğrayan
Sepıimum en büyük kıy"ımı Latin krallarından gördü. Bu yağma
dan sonra, yörede Rum nüfus azaldı ise de 18.yy sonunda Yanya'dan eşkiyanın zulmünden kaçanların ve 19.yy da Anadolu'da
zenginleşmiş bazı Rumların bölgeye yeniden yerl eşmesi ile tekrar
yoğunluk kazandı. Demiryolunun Bakırköy ve Yeşilköy ' ün içinden geçmesi de Rum nüfusun artmasına sebep olan faktörlerdendir.
Yörede Ermeni yerleşimi ise II. Mahmut'un Barutc ubaşı s ı Ohannes Bey Dadyan ' ı devlet baruthanesini Bakırköy'e (Makriköy)
nakletmekle görevlendirmesinden sonra başlar. Dadyan Bey'in iş
çi olarak getirdiği cemaat bu bölgeye yerleşmi ştir. Ermeni Gregorian Kilisesi Yönetim Kurulu üyeleri de bu bilgiyi teyid etti.kleri
gibi, hatta Sultan ' ın Dadyan Bey'e bölgede "gözünün görebildi ğ i
kadar toprak al senin olsun" dediğini söylediler. Türklerin bölgede yerleşimi ise 18.yy da başladı. 1925'te Makriköy'ün adı Bakır
köy, Ayastefanos'un adı da yeş ilköy olarak değiştirildi.
Yeşilköfde St. Stefanos adına yapılmış üç kilise, bir de Aya Fotini'ye ithaf edilen ayazına bulunmaktadır . Aya Fotini, Hz. lsa'ya
su veren kadının adıdır.
akşamlan

Latin Katolik Kilis~si
St. Stefanos adına adına yapılmış kiliselerden iki Latin Katolik
Kilisesi'dir. Bina Cümbüş Sokak No: 8'dedir. Kilise arşivindeki
kayıtlara göre binanın temeli 22 Mart 1865'te atılmış , mimarı Tino adasından Pieıro Vitalis'tir. Temel atılırken büyük bir taş oyularak içine günün parası, Hz. !sa ve Hz. Meryem'in resimleri ile
bezenmiş madalyonlar konmuş, mühürlenmiş ve çimento ile kapatılmışttr. Aynı mühür ile arşiv belgeleri de mühürlenmiştir. Kilisenin ilk çanı 1966'da takılmış ve bu çana Meryem Ana'nın ismi
verilmiştir. (Kilise papazının ifade ettiğine göre kiliselere takılan

DADYANGİL

çanlara din büyüklerinin isimlerini koymak gelenekmi ş. Aynca
çanın takılması için maddi yardımda bulunan kişil er de o çanın
kirvesi oluyormuş) . ·
Katolik Kilisesi Yeşilköy kiliselerinin en büyü ğüdür. Dikdörtgen
bir planı vardır. Nartex ile ana mekanı iki sütun birbirinden ayır
makta ve nartexin üzerinde mahfil yer almaktadır . Apsid derin
bir ni ş biçimindedir ve Hıri s tiyan inanı ş ın a göre Mes ih'in göğe
çıkışından sonra, ilk defa göğe çıkan aziz olan S ı. Stefanos'un
taşlaşması sahnesi ile dekorlanmı ş ıır . Yapı apsid dahil olmak
üzere beş çapraz tonoz ile örtülüdür. Duvarlar alçak kabartma
şeklinde dört sütunla beş bölüme aynlmıştır. Her iki yan duvarda
da orta niş vitray dekorlu pencelrelerle dışan açılmaktadır . Diğer
dört bölümde ise büyük ebadlı , yağlı boya dini resimler vardır.
Apsidin sağ ve solundaki nişlerde ku cağında çocuk İsa ile· Hz.
Meryem ve Hz. is a ' nın heykelleri bulunm aktad ır. Bu kilisedeki
heykelciklerin çoğ u İtal ya'dan getirtilmi ştir. Kilisenin dekorasyonu sakin bir atmosfer sag lamaktadır.

Ayios Stefanos Qrtodox Rum Kilisesi
Kalemkar Sokak ile Mirasyedi S okağının kes i şti ğ i köşede, 9 numaralı yapıdır. Kapının üzerindeki kitabede Eylül 1845'de Patrik
Meletios zamanında Boğos Dadyan başkanlığında halkın desteği
ile inş a ed i ldi ğ i yaz ılmaktadır. Dikdörtgen mekanlı , küçük bir kilisedir. Mekan 8 ahşap sütunla 3 nefe bölünmü ştür. Tavan beşik
tonozla örtülü, dı şta ise kiremit çatılıdır . Girişin üzerinde kadın
lar mahfili vardır. Tavan gökyüzünü simgeleyecek biçimde mav i
fon üzerine altın y ald ızl a boyanmış yıl dızlarl a dekorl anmı ş ve tonozun ortas ında elips biçimli bir rozetin içinde Pantokrator İsa
resm edilmi ş tir.

Anvon , Tronos ve kilise papaz ının Proskinitari olarak isimlendirdiği ikonostat ah şaptandır .

Surp Stefan Gregorian Kilisesi
Yeş ilköy 'de~· i di ğer

kiliseler gibi bu bina da Aziz Stefanos adın a

yapılmıştır. · 826'da Simon Dadyan ' ın in ş a ettirdiği kil iseye
1843'de Boğ,•.· Dadyan tam ir ve ilave y aptınnı şttr . Dikdörtgen
bir planı vardır. Tavan içten beş ik tonoz, dı şarıdan kremit çatı ile

örtülüdür. Küç'ik bir mekan olan nartexin üstündeki 4 sütuna
mahfil oturmaktadır. Zemin mermer kaplıdır. Bina ikisi nartexte
olmak üzere 10 pencere ile aydınatılmaktadır . Pencerelerin üst
kı smı ren)di camlarla süslüdür. Apsidde tek bir pencere vardrr.
Tavan yine mavi zemin üzerine altın yaldı z yıldı zlarl a tezyin
edilmi ştir. Apsidde ve duvarlardaki naturalist tezyinat oldukça
acemice boy.ınrru ştır. Apsid kemerinin ayaklarında solda Hz.
Meryem, sağd a Hz. İsa resimleri, ortada (apsidde) ise kucağında
çocuk İsa ile Hz. Meryem'in resimleri vardrr.
Binanın avlusunda 10 adet mezar bulunmaktadır. Kilise görevlileri bu mezarların Dadyan ve Aslan ailesine ait oldu ğunu ifade
ettilerse de E.H. Ayverdi; bu aile mezarlarının B akırköy Surp Asvadzadzin kilisesinde olduğunu kaydeder.
Kilise Yönetim Kurulu üyelerinden Kevork Kovan Bey' in kilisesi
kayıtların a dayanarak ifade ettiğine göre:
İmparatqr Konstantin zamanında St. Stefanos'un kemi.kleri Kudüs'den Istanbul'a getirilirken; gemi Yeş ilköy aç ıklannda fırtına
ya tutulur. Bütün çabalara rağm en yol alamaz ve Yeşilköy Limanı ' na yanaşmak zorunda kalır. Azizin kemikleri altın bir tabut
içine konarak Yeşilköy'e gömülür ve sonra da üzerine Yeşilköy
Rum Kilisesi inşa edilir. Daha sonraki yıllarda müteaddit teşeb
büslerden sonra altın tabut ve kemikler Yeşilköy 'den çalınıp, bilinmeyen bir yere götürülür. Kilise de bakım s ı zlıktan yıkılır. Bir
süre sonra Rum halkı yardımlaşarak ahşap bir kilise daha yaparlar, ancak o da yıkılır. Daha sonraki yıllarda Yeş ilköy'e ziyarete
gelen Boğos Dadyan Bey ve tüccar arkadaşlannın yardımı ile
1641 altın , 71 kuruş harcanarak 17 ayda bina yenilenir. 9 Eylül
1845'de açılışı yapılan kiliseye-Rumlar Boğos Dadyan Bey'e şük
ran borcu olarak kitabesine adını yazmışlardtr.
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Foto-Röportaj: Cüneyt AYRAL

MÜTEAHHİT BÖCEKLER

ildişi Sahilleri'nin başkenti Abidjan ilk bakıdığında
(uzaktan) New York şehrinin Manhattan adasını andırıyor dev, yüksek binalar içiçe gimıişler ve çağdaş
bir şehir oluştunnuşlar. Ne var ki, yaşantının içine girdiği
nizde o binaların tümünün "eski gü:el günlerden" kalma olduğunu anlıyorsunuz. Hele hele şehrin varoluşlarına, yakın
köylerine gitmeye başladığınızda dünya kahve kakao pazarlarında düşen fiyatların tek ürün ekonomisine neler yaptığı
nı sömürgeciliğin kısa tarihini öğreniveriyorsunuz. Fildişi
Sahilleri'nde yüksek binaları artık yalnızca böcekler yapı-

F

yorlar. Sık orman ve yeşil bitki örtüsü arasında köylere giderken yol boyunca topraktan iri tepeler görülüyor. İncele
cfığiniz zaman kanncagillerden a,ma 6-8 karınca büyüklüğünde kan rengi böceklerin gece boyunca toprak taşıyarak
kendi gökdelen şehirlerini oluşturduklarını anlıyorsunuz.
Bu tepelerin içlerinde bir derebeylik yönetiminin hakim olduğu, kral ve kraliçe böceklerin esir böcekleri yönettiğini
anlatan eski köle Afrika insanlarının gözlerinde "şimdi sanki köle değil miyiz? " sorusunu okumamak olanaksız.
YAŞ TEMİZLEYİCİLER
Fildişi

Sahilleri,

Fransızların

yasal sömürgesi olmaktan kur-

tulup özgürlüğüne (!) kavuştuktan sonra ülkede çok renkli
bir ulusallığı ve komşular ile barışı sağlayabilmek için, öte
yandan da belirli bir nüfusa varabilmek komşu ülkelerden
gelen göçü olumlu karşılamış.lar, özellikle Mali, Togo, Senegal gibi ülkelerden pek çok insan buraya gelmiş ve kahve

ile kakaounun yarattığı refahtan paylarını almaya başlamış
lar. Refah bitip de sıkıntı başlayınca, göç de engellenmeye
ve ilk yoksullaşanlar da önceleri göç edenler olmaya başlamış.
·
Bozulan ekonomilerde gizli işsizler kendileri için hemen
bir iş kolu yaratıvarirler, bizdeki simitçilik seyyar satıcılık
ve ayyakkabı boyacılığı da bunlardandır. Fildişi Sahilleri'nde de yaratılan iş kolu YAŞ TEMİZLEYİCİLİK!
Genellikle Malili müslümanların tekelinde olan bu iş kolu
kendi iç organizasyonunu mükemmel halletmiş. Temizleyici sabah ı n belli bir saatinde evlerden yıkanacak olanları
' topluyor; herşeyden önce kimsenin giysisi kimseninkeni

kesinlikle karışmıyor. Sonra akarsuyun kenarına geliyorlar
ve başlıyorlar yıkamaya ... Yıkama işi bittikten sonra giysinin kurutulma talimatına göre ya gerilen iplere asılarak ya
da çimenlerin üzerine yayarak kurutmaya geçiliyor. Ardın
dan da katlama ve toplama işi ve akşam güneşin batışıyla
sabah evlerden alınaıı kirliler tertemiz geriye dağıtılıyor.
Abidjan'ın yaş ıemizleyicileri, çevre ormanların kesilmesinden ve kelleşen doğadan pek memnunlar, çünkü ekvator ormanlarının azalması ile yağmurlar azalmış ve her mevsim
22-24 derece olan sıcaklık yağmursuz , nemsiz bir sıcaklık
olarak işlerini yapmalarına yardımca oluyor. Kahve ve kakaodan daı·be yedikten sonra zengin onnanlannı keserek

ağaç satıyor Afrika'nın yoksul insanları. Kaç çevrecilik
kongresi düzelenirse düzenlensin ZOR OYUNU BOZUYOR, insanların umurunda değil değişen ekolojik düzen,
bozulan iklim yapılan.
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onstantinopolis'in belki de en
görkemli saraylarından biri de
Mangana Sarayı'dır. Bu ünlü saray
M.S 867-886 yılları arasında
imparatorluk yapmış Makedonya
Hanedanı'nın ilk krallarından 1.

TRAVELS

Docteur MORDTMANN

iN

C I R C A S S I A,
KRIM-TARTARY, &c.

ESQUISSE

COl>STANTINOPL~, ANO IIOUND THF. RLACK SEA .

iyatro: Gerçekte dergi değil, gazete niteliğini taşıyan bu yayın organının başlı
ğı altındaki "eğlence gazetesidir" kaydı,
yaklaşıtnsal gösterge olarak önemli. 20
Mart 1874'te güruşığına çıkan Tiyatro, 86 sayı boyunca nedense yalnız arada bir tiyatro eleştirileri
ne yer vererek olayın özünden uzak durdu. Son sayısı 12 Nisan 1875 tarihini taşıyor.
Sahne: 1908 Meşrutiyet hareketi, Abdülhamit
devrinde tümüyle duran tiyatro etkinliklerine bir
nebze de olsa can kattı. Düşün özgürlüğüyle birlikte, tiyatro yazınında atılımlar filizlendi. "Sahne-i
Milliye Tiyatrosu Edebi Heyyeti", yayımlamakta
olduğu "aktüalite, sahne ve müzik" kapsamlı dergisine ek olarak salt tiyatroyu işleyen Sahne baş
lıklı bir kitapçık yayımladı. Sarah Bernhard'ın Türkiye'ye gelişini belgeleyen bir "anı-broşür"
niteliğindeki bu tek sayılık dergide yalnızca iki yazı görülüyor: izzet Melih Bey'in Fransızca değini
siyle Mehmet Rauf Bey'in Türkçe mektubu. Iki yazı da (dergide dokuz fotoğrafı yer alan) Sarah
Bernhardt'a "övgüname" düzeyinde.
Musavver Tiyatro: Yine tek sayı çıktıktan sonra
sesi soluğu kesilen bir dergi Musavver Tiyatro.
Fotoğraflarla bezeli olmaktan öte, Ahmet Mithat
Efendi'nin tiyatroya ilişkin _görüşlerini açıklayan
bir yazıyı da içeren derginin yayımlanış yılı 1909.
Mınakyan Efendi'nin Ellinci Sene-i Devriyesi

TOPOGRAPHIQUE
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Sarayın yapımından 300 yıl sonra
yine Anges tıanedanlığı'ndan II.
Isaakius (1185-1195) tarafından
Yunanistan'dan getirilen yapı malzemeleriyle yeniden in şa
ettirilen Mangana Sarayı, bugün 62 metre uzunlu ğunda, 45
metre genişliğinde ki bodrumları ve s arnıçlarıyla tarihe
tanıklık etmektedir.

kıyısındaki şehir surlarının 8000 metre
uzunluğundaki bölümünün ba şında yer alan bu s arayın
Cumhuriyet döneminde içinden tren hattı geçirilmi ş,
böylece Marmara kıyıs ında ki s urların yakınlarında in şa

Marmara

CONSTANTINOPLE

edilmi ş saray kompleksi yanlış çekilen trt::n hattı nedeniyle
yıkılmış ve büyük bir tahribe uğramı ştır. iş in en trajik
tarafı ise Marmara kıy ı sında ki bu s urların on arım i şi
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Yadigarı:

1912 tarihini taşıyan bu "Jübile" kitapçığını dergiden saymanın doğruluğu tartışılabilir. Gerçek olan
şu : Bu kitapçık yayımlandığında Türkiye'de tek tiyatro dergisi/gazetesi yaşamıyordu. 42 sayfalık
derginin içeriği devrin tiyatrosunu (özellikle Mı
nakyan Kumpanyası 'nı) anlatan yazılarla yüklü;
Mınakyan Efendi'yi türlü rollerde gösteren 19 fotoğraf, ayrıcı; belgesel nitelik taşıyor.
Tiyatro ve Temaşa: 1913 yılının Ocak ayında ilk
say ısı çıkan bu dergi. yalnızca iki s ayı bırakabil
mi ştir Türk tiyatro tarihine. 48 sayfalık derginin
ilk sayısında bir tiyatro dergisinin nitelikleri üstüne " aydmlararası " bir soruşturma göze çarpmakta.
Kimi görüşlere yeniden göz atmakta (çağın "aydın " kavramına ışık tutacağından) yarar var: Hüseyin Suat Bey: " Tarlasız bir çiftlik sahibi olmak istiyorsunuz. Tohumu hangi arazi
üzerine
atacaksınız, bilmem? Tiyatrosu bulunmayan bir
memlekette tiyatro risalesi çıkartmak da bu kabildendir. Bu tı-şebbüsünüzli bunun için ziyanlı görüyorum. " Baha Tevfık Bey: "Ben tiyatroyu içtimai
ve alilevi hayatın temsili olmak üzere kabul ederim. Ama bizim memlekette böyle hayatlar henüz
uyanmadığı cihetle, tiyatroyu da Garp'ten alınarak
henüz hazmedilemeyen lüzumsuzluklar meyanın
da telakki ederim. Kadının mevkii olmayan bir
mühitin esnai temsilinde gördüğüm kadınları bir
nevi sahtekarlık addediyorum. Bunun için, kadın
larımız açılıncaya kadad, orta oyununu bizim için
tiyatrodan daha ciddi, daha muvafık maslahat görmekteyim. " Ali Naci Karacan Bey: " Kamının açlı
ğ ını bile vaktinde hatırlamayan bir milletin zevk
dim~ı açlığına devasız olacak bir lokanta kesisine
çalışmak ol_
dukça müşkül ve garip olsa gerek."
K.D. imzasını kullanan bir başkası da şöyle yazı
yor: "Teşebbüsünüzü takdir etmekle beraber kahkaha ile gülmekten bir türlü men-i nefs edemedim.
Tiyatro mecmuasıru nerede, hangi muhitte, hangi
v arlığa karşı neşreyleyeceksiniz ? " Derinin ikinci
ve son sayısındaysa Mevlanazade Rifat'la Ibnürrefık Ahmet Nuri'nin "Tiyatro" başlıklı yatıları bulunur; çağın Batı tiyatrosuna ilişkin gözlemler içeren
bu iki yazının belgesel önemi büyük sayılmaz.
Temaşa: Türk tiyatrosunun kapılarını Batı'ya açan
Darülbedayi'nin kuruluşuyla günümüz Türk tiyatrosunun harcı karılmış oldu. 27 Ekim l914'te açı
lan "Darülbedayi-i Osmani", ilk sayıs ı 6 Haziran
1918 tarihine denk düşen Temaşa Dergisiyle tiyatromuzda o güne dek değinilmemiş kuramsal ve
uygulamalı konuları işlemeyi üstleniyordu: Kadın
sahne ilintisi, Batı'lı anlayışı yeğleyen sahneleme
yöntemleriyle alışılmışın dışındaki eleştire l kalıp
lar, dünya tiyatro tarihine mühür basmış büyük tragedya yazarlarının yaşam öyküleri ve oyunları üstüne incelemeler 25 sayı boyunca yayı ml and ı .
Yayın yaşamı Ağustos 1920'de duran bu haftalık
derginin sayfalarına göz attığımızda Halide Edip,
Ruşen Eşref, Reşat Nuri, Salih Fuad, Yusuf Zi ya,
Kemal Emin, Galip Arcan ve Muhsin Ertuğru l gibi
imzalar görürüz. ~
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Basıleios tarafından yaptırılmıştır.
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A STEAM VO\'AGE DOWN THE DANUBE, PROM VIENNA TO

Cumhuriyet üncesi
Tiyatro Dergileri
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Bugün ayakta kalmayı başarabilen Constantinopolis'in,
Ayios Lazaros kapı s ı adı verilen di ğer adıyl a B alıkhane
kapı sından içeri girdiğimizde; bu 11 26 yıllık s arayın
günümüze kadar gelebilmiş bazı izleriyle karş ılaşırız.
. Oyle ki _Constantinopolis'in zamanın ye in sanl arın bütün
tahribatlarına karşın ayakta kalmaya çabalayan bu güzel
s arayı , bugün artık garibanların meskeni durumundad ır .
Kilikyalı (Adanalı) Kadir Efendi ise burada barın anlardan
biridir. Constantinopolis'i görüp ona aşık olan nice kent
vurgununa karşın Kadir Efendi, iğdi ş edilmiş bir şehrin
güzel bir sarayında yaşam aktadır. Hem de biraz ihtiyaçtan,
biraz mecburiyetten kaldığ ı Mangana saray ı 'nda bir
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KİLİKYAILI KADİR

Basilika olarak
Ermeni kökenli
köylü bir aileden geldi. Yakışıklı ve güçlü bir adam olan
Basileios önce Bizans İmparatoru III. Mikhail'in başahır
bakıcılığını yaptı. Sonra imparator'un mabeyincisi oldu.
866 yılında da tahtın ortağı durumuna geldi ve aynı yıl
imparator III. Mikhail'i öldürttü. Basileios, m. Mikhail
döneminde Araplara ve onların müteffiki olan
Paulusçulara karşı başlatılan akınları sürdürerek bazı
başarılar elde etti. Kilikya'da ise (bugün ki Adana)
yetenekli komutan Nikephoros Phokas'ın yönetimin de
Tarsus Emiri'ne karşı başarı kazandı. Bu arada birkaç
yıl lığına da olsa Kıbrıs'ı yeniden ele geçirdi. Basileios
yaşamının son yıllarına doğru delilik belirtileri göstenneye
başladı. 11. Yüzyıl tarihçisi Psellos, onun kurduğu
hanedanlar içinde "Temeli, kıyıcılık ve kan dökücülükle
atılmasına karşın, bildiğim bütün hanedanlar içinde Tanrı
katında en kutsanmış ol~nı" diye söz eder. Daha sonra 886
yıl ında düzenlediği bir sürek avında 60 yaşında yaşamını
yitiren bu deli imparator en güzel eserini Mangana
Sarayı'nı yaptırarak ortaya koym u ştur.
,,...-;,J,lL_
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edikule zindanları
ve Osmanlı İmparatorluğu
uygulanan cezalar

Tenis, TED ve
•

organızasy on
Kasım 1991 'de TED Kulübünde
(Tenis Eskrim ve Dağcılık) Demirdöküm sponso rluğunda bir
turnuva tertip edilir. Tenis turnuvalarında iştirakçilerden hatırı sayı lır bir ücret alındığından son yıllarda, spor amacından
saptınlarak, adece gelir kaynağı unsuru olarak kabul edilerek tertip edilen turnuvalarda
enflasyon yaşanmaktadır.
İlk önce cazip pankartlar ve özel davetiyelerle
mü ş teri toplamaya gidilir. İştirakçilere sporcu
değil. mü teri gözüyle bakılmaktadır. İşte bu
amaçla TED Kulübünde organize edilen son
organ_i,zasyon ur Uğur başkanlığına ve Çiğ
dem Ozdemir'in baş hakemliğine teslim edilir.
Müşterilerin ilk tur maçlarına azami özen ve
nimetlerine mümkün olduğu kadar anlayış
gösterilir. Turnuvaya iştirak ücretleri müşteri
ler maçlarını oynamaya geldiklerinde tahsil
edilir. Tahsilat tamamlandıktan sonra amaç.
külfet haline gelen şu turnuva belasının bir an
evvel bitırilmesidir. Bu organizasyonların gaye i sporculara por imkanı yaratmak değil sadece paralarını almakur.
İşte bu anlayış içinde şahit olduğumuz bir olayı sız tenisseverlerin dikkatine sunuyorum.
Oyuncu. ilk tur maçını oynamış, ikinci tur maçını da kazanınca organizasyondan ertesi gün
maçının olmadığını, takibeden ikinci gün
üçüncü tur için oyun saatini bildireceklerini
öğrenir . Ertesi gün sabahın 11 'inde organizasyondan aynı gün saat 16:30 maç oynanması
gerekti ğini öğren ir. Birgün evvel başhakem
den maç oynamayacağını öğrenen sporcu. bu
emrivaki karşısında hazır olmadığından ancak
başlama saatlerinde bir evvelki maçların uzamalarını göz önüne alarak yarım saatlik gecikmeler normal telakki edilir. Sporcular saat
l6:30'da hazırdırlar. ancak organizasyon saatlerin uymadığını. yaklaşık iki saat beklemek
zorunda kalacaklarını izah eder. Tenis organizasyon kurallarına göre, taraflardan biri maç
saatını azami 20 dakika geciktirirse hükmen
yenık ilan edilir. Ama TED organizatörleri fütursuz bır şekilde 2 saat beklemeyi teklif edebilirler. Taraflann itirazları sonucunda maçı
kapalı
kort turnuvası olmasına rağmen
25.11.1992 2 derece ısıda açıktaki kortlarda
oynatırlar. Turnuva kurallarına göre ısınma üresi 5 dakikadır. Halbuki 2 df"recelik bir ısıda
5 dakikada ısınmak mümkün olmadığı gibi, tenis sporu nun bu ısıda yapıldığı veya yaptınldı
ğı gömülmemiştir. Ama kim takar sporcunun
sağlığını veya oynayacağı turnuva maçını? Bir
an evvel bitirilmelidir bu lanet olası turnuva ...
İyi nıyet içindeki sporcular, inanılmaz soğuğa
rağmen, durumu kabullenirler ve 5 dakikalık
süre i tam doldurmuşlardır ki, başhakem görünür ve maçın durdurulmasını zira iki rakipten
bınnin bu maçı oynayabilmesi için önceden
başka bir başka rakiple karşılaşması gerektiği
m bildirir. Bu organizasyon rezaleti bir başka
rezaletle neticelenir. Bir evvelki turda oynaması gereken oyuncu bir üst tura geçirilir ve 3.
tur niyetinde oynanan bu maç 2. tur maçı olarak telakki edilir.
Karşılık gibı görünmektedir ama rezalet içinde
rezalet yaşanmış, organizasyon ise kendilerinın bile inanamadığı bahanelere sığınarak, savunmalarda bulunmuştur. Bu yaşanan birçok
örneğin bir tanesidir.
Tenisseverler: Siz o kadar centilmen ve asilsiniz ki, sırf dostlarla bir arada olmak için si nirlerinizin yıpranması pahasına bu organizasyonlara iştirak ediyorsunuz ve belki de her
seferinde lanet ediyorsunuz. Bu işi bilen, ciddiyetine vakıf organizasyonlar varken, gelin
sizleri müşteri telakki eden bu gayri ciddi organizasyonlara sırt çevirin. İşte belki o zaman
akıllanırlar ve sizlere saygı gösterirler.
Bir çift sözüm de TED yönetim kurulunda bu
organizasyonları yüklenen sayın kişiye: Para
toplamak için sporu bahane etmenize gerek
yok. Tenis oyuncusu anlayışlıdır, centilmendir, gidin onlardan teberru talep edin, eminim
bir çoğu dıişünmeden verecektir. Böylelikle
siz de boşuna başınıza külfet bu turnuva işi ile
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uğraşmazsınız.
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zamanında

B

u yazımda sizlere tarihimizde pek
çok hazin vak'alara sahne olmuş
YEDİKULE zındanlanndan ve
Osmanlı imparatorluğu 'nda uygulanan enteresan cezalardan ve infaz şekillerinden
bahsedeceğim.

Ama evvela YEDIKULE'nin tarihinden kı
saca bahsedelim:
Miladı 1000 senesinde, Bizans imparatorlanndan Zenon, şehrin güneybatı tarafına
yeni bir kale inşa ettirmeye karar verir, ve
inşaata başlatır. inşaat çok uzun sürer. Bu
inşaatı bitirmek 1182 senesinde il]'lparator
Emmannuil Commene'e nasip olur. B eş
kuleden meydana gelen surların bu kısm ı
na " Beşkule " anlamına gelen" Pentapyrgion" denir. İstanbul'un surlanndaki kuleler
gibi, bu kuleler de, · şehri n müdafaasında
görev alır.
13. yüzyılda meydana gelen büyük depremde surlann bir kısmı hasar görür. Bu
arada beş kuleden biri de yıkılır.
imparator Teodos, Makedonyalı'lara karşı
kazandığı zaferden sonra, hasar gören surlan tamir ettirir. Yıkılan yerine üç kule daha yaptırarak buradaki kule adedini yediye
çıkanr. Aynca yine s urların bu kısmına,
kazandığı zaferin anısına beyaz mermerden muhteşem bir zafer takı yaptırır. Uzerine de altın yaldızlarla kaplı bir zafer heykeli koydurtur. Bu muhteşem zafer takına
" Altın kapı " adı verilir.
Bizans imparatorluğu zamanında yalnız
şehrin müdafaası için kullanılan YEDİKU
LE, Osmanlı imparatorluğu döneminde,
bilhassa 17. asnn ikinci yansından sonra,
Vezirler. Paşalar gibi yüksek dereceli bürokrallann ve yabancı elçilik mensuplannın hapsedildikleri ve ölüm cezalannın infaz edildiği mahal olarak da kullan+lmıştır.
3. Selim zamanında, YEDIKULE su rları
içinde bir cami ile, kale muhafızlarının kalacaklan ve kumandanlarının ikamet edecekleri. 12 adet bahçe içinde bina yaptırı

Galip KAYNAK
den sildim. yani unuttum ", tabiri buradan
gelmektedir.) Nöbetçi eşliğinde, ağa kapı
sından Yemiş iskelesine getirilir. Burada
Çardak tabir edilen karakolda, Çorbacıya
teslim edilir. Çorbac ı , mahkumu kayıkla
Rume lihi sarına
götürerek teslim eder.
İdam cezas ı burada gece infaz edi lir. Cesedi görü lmesin diye de, içinde ağı r bir gülle
bulunan çuvalla denize atılır. İdam cezası
nın infaz edi ldi ği, top atışıy la , Ocağına
duyrulurdu.
imparatorluk döneminde, ölüm cezalan değişik şek illerde verilirdi. Asmak, İple boğ
mak, balta veya kılıçla kelle uçurmak,
recm ve kazığa vurmak gibi.
Recm ve kazığa vurmak suretile verilen
ölüm cezaları pek nadir görülürdü.
Recm: taşlamak anlamına gelir. Zina suçlanna verilen bir cezad ı r. Recm cezasına
çaptırı l an erkek ve kadın , bellerine kadar
toprağa gömülür, taş l anarak öldürülürdü .
1671 senesinde, Abdullah Çelebi'nin karı
s ı , Yahudi bir erkekle zina yaparken yakalanır. Rumeli Kazaskeri, her ikisinin de
recm'ine karar ve fetva verir. Sultan Ahmet
meydanında , Yılanlı dikili taş' ın bulunduğu yerde, her ikisi de toprağa bellerine kadar gömülür, ve halk tarafından taşlanarak
öldürülürler.
adirattan görülen bu vak'ayı, Avcı Sultan
Mehmet Fazlı Paşa sarayından seyreder.
Kazığa vurulmak da, recm gibi nadir
vak'alardandır. 1685 senesinde, kötü şöhre
tiyle halk arasında korku salan
bir eşkiya , Usküp köprüsü üzerinde kazığa
vurularak ölüm cezasına çaptırılm ı ş cezası
infaz edilmiştir.
17 . asırda, Cellatlık da esnaf sınıflarından-

Bu adamların yüzlerinde nurdan eser görülmezdi ."(+)
Hırs ı zlığ ın cezası, işlenen suçun mahiyetine göre, el veya kol'un kesilmesiydi.
Eksik mal satanlar, bilhassa eksik ekmek
satan esnaf, kulaklarından duvara çakılmak
suretiyle cezalandın lırdı.
Osmanlı
imparatorluğu
dönemindeki
önemli ceza lardan biri de "Dayak" cezas ıy 
dı.

Dayak öyle gelişi güzel atılmaz, cezaya
usulüne uygun şekilde dövülürdü.
Dayak cezas ının nasıl ve nerede in faz edil eceği, dövme s ıras ınd a kolun nas ıl hareket
edeceği, mahkumun neresine vurulacağı,
işlediği suçun mahiyetine göre, sopa adedi ,
yasalarla belirlenınişti. Serseri nizamnamesi ve serseri ve mazanne-i su eşhas hakkın
daki kanun bunlardan bazılandır.
Yeniçeri , Sipahi, Cebci, Topçu vs. gibi askeri şahıslara verilecek "Dayak" ceza ları .
kendi ocakları subayları tarafından yerine
getirilirdi. Dayak emrini Çorbacı verir,
Odabaşı yerine getirirdi. Ceza meydanda
olacaksa: Akşam namazından sonra icra
edilirdi. Cezaya çarp tırılan asker " A şk ola
yo ldaş ım " deyimiyle karın üstü yere yatırı
lır, ocağın vakilharcı , elinde şarrı danla gelir, sopanın oynak yerlere gelmemesi ne
dikkat edilerek kıça vurulurdu . Kaç sopa
vurulacağı da emirde belirtilirdi. Dayak sona erd i ğinde, mahkum ayağa kalkar Ocak
subayının karşısında, iki elini göğsü ne çapraz balğlıyarak sayg ı duruşuna geçerdi.
Esnaf ve halkın dayak cezalan çarşı içinde
veya meydanlarda yapıl ırdı.
2. Abdülhamit zaman ında, imtiyazlı hafi yetlerin, yolda yürürken hoşlarına gitmiyen insanları birer bahane ile dövdürdükleri çok görü lmü ş tür.
Dayak aletlerinin başında: Falaka, usturye,
cop, kurşunlu ve kurşunsuz kamçılar, uçları kurşunlu veya kurşunsuz baston ve lobutlar vs. va rdı.
DEVAMIONDOKUZDA
çaptırılan
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NEA
ROMA
Ll~dlKQdVLARI
Pat pat patron
er seferinde masaya otururken
"hayır, bu ay patrondan sö:
etmeyeceğim, yapacak başka
dedikodu mu yok?!" diyoru!11
kendi kendime ama bir bakı
yorum öyle çok şey olmuş ki
yine yazmamak imkansız.
Efendim, herşeyden önce İstanbul'da Tuğrul
Şavkay'ın önderliğinde bir şarap dostları çevresi oluşturuldu: 25 kişi ile sınırlı olan bu topluluk her ay buluşup bir bölgenin şaraplarını tadıyorlar, şarap üstüne söy leşiyor vs. vs. ve en
önemlisi de "su denen illetin içilmemesi gerektiği " gibi fantaziler kuruyor. Bu çevrenin kurucularından birisi de bizimki ... Hem ağzına içki
koymaz , hem de gider şara p üzerine ahkam keser, pes doğrusu! Yarın bir gün bizim patronu
şarap üzerine bir inceleme ve araştırmanın yazarı ya da konuşmacısı olarak görür ya da izlerseniz şaşı rm ay ın , çünkü o onu da yapar ...
Patronun son süper bomba s ı da SUPER
STAR SUPER PRODUCTION! O da ne?
Diye sormayın! Türkiye'de kaç tane süper star

var? Ajda Pekkan'dan
başka yok. Rivayete
göre Alır Götürür İs
tanbul
programında
patronu seyreden Ajda
Pekkan telefon etmiş
ve patronla görüşmek
istemiş, bunun üzerine
sağlanan

görüşmenin

sonucunda Patron Ajda
Pekkan ' ın genel yönetmeni olmuş. Şimdi Ajda Pekkan'ın bütün sanatsal aktiviteleri ondan
soruluyormuş. Tabii bu gelişmelerden en çok
rahatsız olan Editör, en rahat eden de Mustafa;
yani bizim görsel yönetmen yardımcısı. .. Editöre sorarsanız; Kova burcunun bu iki temsilcisi çok kısa bir süre sonra birbirlerine girecekler ve kanlı bı çaklı olup ayrılacaklar, çünkü
ikisi de cambaz, ikisi de huysuz ... Bakalım zaman gösterecek. Şimdilik izlendiği kadarıyla
patronla Ajda Pekkan arasında inanılmaz bir
uyum var ve ilk başarılan da Kanal 6 ile yaptıkları anlaşma. Bundan böyle iki ayrı programla ayda iki kere ekrana geliyorlar birlikte.
Mustafa'ya gelince... "Zaten patron orta lıkta
yok, o zaman gazete ne zaman çıksa plur" düşüncesi ile olacak yine geç ba s ımlara başladı.
Ama bana kalırsa patronla arasının açılmasına
az kaldı , çünkü bizimki her türlü gen i şliği ne
ve toleran s ına rağmen verdiği i şin zamanında
ve doğru yapılmasına çok özen gösterir. Zaten
sağdan soldan duyduğum kadarıyla da "nasılsa
gazete oturdu, şirkette belli bir düzende yürüyor, onun için televi:yona ve diğer yapımlara
daha çok eğilebilirim " diyor. Ancak bu durumda ak amalar o lunca da tabii cinleri tepesine ç ıkı yor.
Bu arada patron h akk ındaki en matrak dedikodu da saçları ile ilgi li ; yönetmenine kızıp da
üçüncüsünden sonra bıraktı ğı Alır götürür İs
tanbul pro gramından sonra Kanal 6 ile an l aşa n

esi--

lır.

1797 sene ine kadar yabancı elçilik menuplan, kalenin şehir tarafındaki zindanlarda hapsedilirlerdi. 1786 enesinde bu
zindanlarda tutuklu bulunan Rus maslahatgüzan Obersikofun ha talığının ağır
laşması üzerine; diğer devletlerin elçileri Padişaha yalvararak Obersikofun af
edilmesi dileğinde bulunurlar. Padi şah,
Obersikofu af etmez, ancak cezasını
kumandanın evinde çekmesi ni izin verir. Bu tarihten sonra da, tutuklanan
yabancı elçilik mensuplan, cezalarını,
kale kumandanının ikametgahı olan
binada çekerler.
Vezirler, Paşalar gibi büyük rütbeli
bürokratlar ise; cezalarını surlann
Marmara denizi tarafına düşen kule
zindanlannda çekerlerdi.
İdama mahkum olan bu gibi şahıs
lar, bir kaç kilitli kapıdan geçirildikten sonra karanlık ve rutubetli
zindanlan atılı r, Öldürüldükten
sonra da kesilen kelleleri, "Kan
kuyusu" denilen, ağzi iki taş kapakla kapalı kuyuya atılırdı.
Ekseriyetle, Vüzeraya ait kesik
kelleler, bir tepsi içinde saraya
gönderilir. Sarayın Demirkapı '),
denjJen

mahalline

bırakılırdı.

.8

Kesik baş herkes tarafından gö- ·2
rüldükten sonra YEDİKULE §
deki "Kan kuyusu" na atılırdı. ~
Halktan birinın başı kesildi- s,
ğinde kesildiği yerde meyda- >ao-~
na atılırdı.
Taşrada, Vali, Kadı, Paşa gi~
bi yüksek dereceli bürokratların kesilen kelleleri, kıl torbalar içinde ve balmumu ile
sıvandıktan sonra saraya gönderili rd i.
Yeniçerilerin ölüm-cezaları çok değişik bir
şekilde ve gizli olarak infaz edi lirdi .
Olüme mahkum edilen Yeniçerinin ismi,
evvela defterden si linir, ("Ben seni defter-

dı.

Evliya Çelebi: meş hur cellatlardan Kara
Ali'yi şöy le an latır:
"Muazzam cüssesi, bel kemerine astığı
Burgu, çivi, buhur fitili , deri yüzmeye, kol
ve bacak kırmava mahsus aletler. balta, kı -

AYIPTIR TED

lı ç ve sai r i şkence alatlerini birer ziynet eş
yası gibi gururla taş ır, yardımcılarıyla beraber Padi şahın huzurundan yalınkılıç
geçerken, etrafa korku ve deh şet saçardı.

ŞAHİN İLE ŞAHİN

bizimki, Ajda Pekkan Sizlerle programı için
da kestipir eski görüntüsüne geri pönecekmiş. Ancak bu dönüşü sağlayabilrh~k
için zamanı yokmuş! Berbere gitmeye değil,
Paris'e gitmeye zamanı yokmuş ... Paris, berber
ve zaman arasındaki i l işkiyi kuramadıysanız
hemen söyleyeyim, patronun berberi Paris 'teymiş de ... İnanılır gibi değil ama oluyor
işte ... Tabii ben de bunları yazdıkça ya imzamı
atmıyorlar yazının sonuna, ya da tutuyorlar
hakkımda ileri geri konuşuyorlar; eee ne yapalım? Doğru söy leyeni dokuz köyden ...
Büyük heyecanlarla baş lanılan Alır götürür İs 
tanbul programı da patronsuz sürecekmiş, yönetmen Kudret Sözer'in kendi bildiği doğrultu 
da iş yapıyor olmasına pek kızan patron "ben
Kudret'in noteri .c/eğilim ki her dediğine evet
doğru diyeyim. Ustelik de yaptıklarının çoğu
yanlış. Programı çorbaya çevirdiler. Ne işim
var benim sansürün kol ge:diği yerde?" deyip
eyvallahı çekmiş . Bizimkinin pire için yorgan
yaktığ ını bilmeyen yok zaten.
Bu arada, Yeni Türkü grubu da patrondan
kendilerinin genel yönetmenliğini yapmalarını
i stemiş l e. Yani kısmeti açıldı bizimkinin. Ama
Patron olmaz demiş: Çünkü "si:in yaptığınız iş
yeteri kadar doğru yolda gidiyor ve benim si:e
katabileceğim bir şey yok. Eğer bu işi üstlenirsem gereksiz yere paranızı almış olurum .. " diye de namus gösterisi attırmış. Bana sorarsanız
numara yapmıştır, çünkü onun paraya hayır diyeceğine inanabilecek son insan benim. Bence
başka nedenleri vardır kabul etmemesini de, o
söylemek istememi ştir ...
Pat, pat patron okumaktan sıkılmışs ınızdır.
Ama çevremde gezinen ve sürekli birşeyler
ürettiği için de konu yaratan birkaç kişiden birisi de o. Onun için hep onu yazdım bu sefer
de ... Mart ayında kediler sohbetinde buluşuruz.
saçlarını

esi--

N.R

BiziM~ştHiR

BiZiM~ŞEHİR

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - ' • ABERLERI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

'---_ _ _ HABE R LERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

.'

•

Istanbul'da
son sedefkar
Hüseyin Avni CİNOZOGLU
şalını bırakır Yahya Kemal'e
bir İspanyol yosması
Park otelinde ·
ben doğmadan önce İstanbul nasıldı
nasıldı sultanları fetheden güzeller
belki de bendim
Mehlika Sultanın yedinci aşkı

-Doruktaki tek adam İlhan Berk'e-.

TUFCAMERA _ _ _ _ __

•

Tufan AKSOY
İSTANBUL

akşamlar çabuk unutulmasa
her akşam bir çınar ağacının yaprağı
ellerime dokunsa
ne üzunç biter ne de erinç
şehrin bütün ağaçlan çiçek açsa
ve her anının bir özlem olduğunu unutma

bir de kar yağıyorsa İstanbul'a
kadınlara sığınırsın

İstanbul'un şimal akşamlarına sığındığı gibi

ama yenilgilere uğradın
utku da kazandın
İstanbul'a kar yağarsa
hicrana yatkın bir tren kalkar
sallar
gözleri

bir sedefkar ustasıyım ben
bütün albenili takılarını İstanbul'da bırakmış
üsküdar kadar ölçülü uslu değilim
biraz öfkeyim biraz karasevdalı biraz avare
ama iyi bir sedefkarım
Bizanslı bir sedefkar ustasının kıskanacağı
kadar
ama ben de kıskanırım hattatlarını
şimdi İstanbul'a kar yağsa
efkarlanırım abisi
terkeder şehri
ben de bir bozgundan sonra
yaşayacağım yine de
bir giz gibi armağan edilen
ikbalimin altın günlerini

hicazkara meyleden akşarnJarımd<1.
yücelerinde fırtına kuşları uçardı
Istanbul'un en güzel yosması benimdi
çingene kadının baktığı falda
aşufte ka.külünü öperdim Afrodith'in
Ferhat'ın dağlarından daha yüceydi dağlarım
otağımı kurdum şehrayin denizlerine

gölgeme

akşam

kar yağıyor buram buram üstüne
İstanbula kar yağsa şimdi
efkarlanırım
ağlarım belki

abisi

İstanbul'a kar yağsa

Leventli bir kız gelir aklıma
anılarımda durdurduğum zaman
Kadıköy vapurunda çay içeriz mesela
daha güzeldir İstanbul'dan

düşlerimde ışır

birgün ikinci seferime çıkar mıyım
gemiyle
yelkenlerine İstanbul'u çizdiğim

damıtan şehir

İstanbul'un kızları

İstanbul'a kar yağarsa

en çok kar yağarken çocuğum ben
küçük bir mezrada bile erinçliydim çocukken
üzünçte yakışır erinçte İstanbul'a
İstanbul'a kar yağarsa çocuk olurum
martıları martıları martıları unuturum

karasevdalılar

İstanbul'da

yıldızlar yarsırdı

ey bozgunlara uğrayan şehir
seni nasıl da yar sandı bozgunlara uğrayan
kalbim
·
artık kar yağsa kar yağsa kar yağsa İstanbul'a
sanki bembeyaz bir düş bembeyaz bir cennet
armağan edilir

İstanbul'a kar yağsa şimdi

. her iyi şair
birer Dükadır İstanbul'da
en başta Orhan Veli
ardından İlhan Berk
gün gelecek
ben de Dükalığımı kuracağım

İstanbul'a çizerdim kendi gökkubbemi

Haydarpaşa'dan

belki de saçları yıldızlarda ~ir kadın el
buğulanır sevdayı iyi bilen Istanbul'un

eskiden korsanlar titretirdi gecelerini
gerçi uzak bir meseldir şimdi
kimler çevirdi senin o apak ufukun
harami akşamlara ·
sanki talana uğradın
ama umutsuz değiliz İstanbul
senin şarkın ne güzel şarkıdır
İstanbul Itriyi tanırdı ben doğmadan önce
katip mendilini ceketine özenle yerleştirirdi
Faytonlar Lale devrinin güzelliği
ama heden İstanbul şimdi
açmıyor bahçelerinde bir tek lale
güzelmiş Şirketi Hayriye vapurları
·- atlı tramvay güzelmiş
Perada piyano keman sesleri güzelmiş
ben doğmadan önce
ey birzamanlar güzelliği inceliği ustalığı şiiri

sarhoş

elimden tutmasa

yağmurlar yağmasa şehre

ve her kenar mahallede
bir Fahriye Abla olmasa
şiir yazılmazdı yeryüzünde
ey fettan şehir seni bir kadın gibi sevdim
ilk yalnızlığım ilk yenilgim ilk zaferim
vardım kapına bin yıllık özlemimle
bir şarkısın gönlümdeki ateşi dilden özge
sen de bir güzel sevdim
İstanbul'a kar yağıyordu
bindokuzyüzyetmişyedide
hayali cihan değer amma
o kız nerelerde
kanatır usul usul kalbimi hatırası
ey taht şehrinin güzel kızı
seni unutamadım
yüreğimdeki boşluk

şiiriyle dolar İstanbul'un
yıldızlara değer

Galata Kulesi
biraz Cenevize bakar biraz İstanbul'a
ve temaşa eder şehri
atlı arabasıyla

ilkkez denizi gören bir çocuğun aşkın
sevinciyle
çocuk Hünkar
yedi tepeden altın bir deryaya bakar

AŞUFTE KAKÜLLÜ

-Hiç bitmesin istediğin
bir akşamı var mı İstanbul'un?
-Vardır her şairin durdurmak istediği anlar
örneğin Piyer Loti'de
Hanlardan kervansaraylardan uzak
Doğu'nun arabeskinden uzak
Doğu'nun sefaletinden uzak
Leventli bir kızla
çay içip sevdayı söyleştiğim
iki altın saat
ömrüme sunulan albenili bir andır
ne zaman kar yağsa İstanbul'a
ben o kızı anımsarım
bir de ceren gözlerini
yedi demir kapını açtım
yedi altın anahtp.rla
yedi deryalarını aştım
berk burçlu şatolarında
Demoklas gibi dansediyordu
yakut yüzüklü şovalyelerin
bir m?11ı kondu pencereme .
bana Istanbul'un mavi düşlerini getirdi
ut sesleriyle donattım şehri
Buhurizade Itri Efendi
Şevki Bey
Dimitri Kantemir
sanki bir taş plakta
İstanbul'u dinliyorum
İstanbul'a kar yağıyor şimdi
efkarlanıyorum
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BAŞYAZI

oılıer African counlrieJ settled lıere, and eııjoyed ıhe wcalth cıeated by coffee
aııd cocoa ı:ultivation. But wlıcn wcalth gave way ıo poverty, ıbc lvoıy Couı
bc8an ıo ıum would-bc ınigranıs away. M-,whilc. earlier ınigranıs werc ıhe
tini to feel ıhe pinch o{ the econoınic declinc.
•
·
The hidden unemployed of a cowııry always finıl'somc ınean,ı ıo scrııpe a living. in ıurkey tlıcy sıan selling ainıit or shoc poliıh. in ıhe lvory Coast. thcy
lake ıo laımdering. Every moming ıhe washennen, who are mosdy Moslcms
from Mali, collccı thc laundry from thcir cusıomeıs (and ncvcr rnix up anyone'ı), wash it in tlıc nearby river and hang il ouı on washing lines or on thc
grass. llıen thcy fold it •P and takt iı back tô ıheir owncrs. The lawıderers of
Abidjan are delighıed by tlıc deforesıaıion, becausc as thc equatorial foresı has
diminished so has thc rainfall. The country now enjoys a year-round dry heaı
of 22-24 Jeg=s C-entigrade. perfcct for drying washing. Since coffee and cocoa priccs fcU. ıhe lvory Coası bas becn making a living by selling iıs ıropical
ıimber. The enviroruncnıalists can talk as much as thcy want, but nccessicy always wins out. No one cares a whit about the changing ecology or climaıe.

DEVAM

rın"da

yi-ne acçeniı paylaşımlınn ıavqlan olmuş olııcık.
Danı, huzur va kardeşlik içinde bir dllaya nasıl yırıııJır? Bize kalırsa bunca
imkanıız gibi görllleıı ı&VIIJ aracını ve silahı yaratabilecek gQçteki beyinler, kafalarını bu yönde yonnaya başlarlarsa onun da çözllmünü, y6ntemini bıılabile
cckleıdir. Ama yöneticiler, bilim ıdamlan lıorşcyden önce hizmetiııdc oldvklan iıısınlan "aptal" yerine koymamalı ve onlann ncfrelini kazanmamalıdırlar.

ÇERNOBIL faciasının anlından ylfAnan radyasyon ıelılikesine karı, yöneticilerimizin ve bilim adamlarımızın apolctlcrini şimdi sivil toplumun örgütleri hiç
vakit geçinneden ııölaııcli ve onları toplu katliama yol açtıklan gerekçesi ile
baiınwz yargıya teslim etmelidirler. Eğer bu tartışmalar uzana. ymın bu insanlaıa kaışı nefietde büyür ve işte o zanlan uzlaşamayan insınlann toplumu oluruz. Oysa 1993 ile bqlayan günler banşı özlediiimiz, uzlaşmayı hem ulusal
plaıfomıda hem de uluslararası arenada aradığımız günlerdir.

ık tabak

YENiDEN 1STANBUL DEVAM
01TOMAN PERJOD THEATRE MAGAZINES

- Eıı son elimize geçen DON.NA (lıalyan) moda dergisinin Ekim 1992 sayısı. Bu
dersinin 138"inci sayfasınd"aıı başlayarak toplam dört sayfa lsıanbul'dan söz
ediliyor ve şehrin çeşitli fotograflarına yer veriliyor. Aynca derginin lngilizce
ıercümc böltlmünde de 3/4 sayfa uzunluğunda uzun bir tercümeye de
Camıan Llera Moravia"nin seyahat anılanru içeıen yazı önceden
sıanbul'a anlatarak okurlarda şehir adına merak uyandınyor.

JakOeleon
"Tiyatro' was fırsı published on 20 March 1874, ıınd bore thc subtide "enterıa
inment ncwspaper'';which indicates thc approach of thc publicaıion. Throughouı isı 86 issucs, '"'Tiyatro" only occasionally prinıed thcaıre reviews. The fi.
nal issue was publishcd on 12 April 1875.
.
"Sahne" marked thc reanimatıon of ıheaıre in 1908 after iıs stagnaıion under
AbduDıamiı. As freedom of ıhought was reinstated, so did wriıing on drama give new shooıs. in addition ıo thc magazine published by thc Literarry Commitıec of thc Sahrıe-i Milliye Theaıre covcring "ıopical evenıs, ıhe ıheaıre and music", a booklet enritled Sahne was also published ıo commemorate the visit ıo
Turkey by Sarah Bemhardt. lı conıains Jusı ıwo arıicles, one in French by lzzeı Melih bey.anda leııer in turlcish by Mehmet Rauf Bey. Both culogise Sarah Bemhardt. who appears in no less ıhan nine photographs.
"Mı.$avver Tiyatro" was another single-issue magazine which appeared in
1909. Well illusırated wiıh phoıographs, it also conıains an article abouı ıhe
ıheaıre by Ahmet Miıhaı Efendi.
Commemorative B,ookleı for Minakyan Efendi's Fifıicth Anniversary: This Jubilec booklet daıd 1912 is noı really a magazine, but ıhe only publicaıion devoted to ıhe thcaıre at,the time. lıs 42 pages are filleıf wıth arıicles about contemporary theaıre (particularly ıhe Minakyan Company). wiıh 19 phoıographs
showing Minakyan Efendi in various differenı roles.
""Tiyatro ve Temasa"" appeared for ıhe fiısı time in January 1913, disappearing
after a second anJ lası· issue. The first issue contairis a debate about the qualities ofa theaırical magazine (which ıhrows light on ıhe modem meaning of '"inıellectual""). Huseyin Suat bey is quoted as saying: "Ypu wanı ıo be a fanner
without any fields. What earth you plan to sow your seeds in. I have no idea.
Publishing a newsletter about the theatre in a country wiıhouı a theaıre enıcrp
rise of yours as .ı waste of time."
Baha Tevfik Bey declared: ··ı regard ıhe ıheaıre as representing social and family life. But so Jong as such lives in our country are noı aware, the theatre seems to be one of those unnecessary phenomena borrowed from lhe West and
stilJ undigested. l regard the womcn acting in a country where women have no
status as a kind of fraud. So until our women are unyeiled, 1 regard our ona
oyunu as more serious and worthy of cansideration than moderu theatre ...
Ali Naci Karacan bey remarked: "it is ~trange to try to set up a resraurant to
appeal to thc taste ofa nation which does not even realise when it it bungry."
"Although 1 appreciate your encleavour, I could not prevent myself roaring
with laughter. For whom, where and what are you going to publish a theatrical

yer verilve sonra-
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HÜRRiYET VE TAN
Normal şartlarda 2 ya da 3 günde yapılması gereken çekimler bir güne sığdm l
maya çalışınca da doğal olarak aksaklıklar baş gösterdi. Sanatçının moralinin
set aksaklıklarından bozulmasını önlemek amacıyla gazetecilerin Ajda Pekluın'la görü~bilmesi için her şarlrnun çekiminden sonra on dakikalık süre ayı
ran sanatçının genel yönetmeni Cüneyt Ayral, magazin muhabirlerinin beklemekten usarunışhğma. "siz tk biz de çalışıyoruz, sizin bek./edigini: gibi biı de
Ajda Pelckan hanımefendi de bekliyor. çünlai set hazır defi/, bu orramıla da
özel görüş,M mümkün detil" diye yanıt verince muhabirler uzun yıllardır çeşit
li işlerde birlikte çalışmaktan ötürü santimi olduklan Cüneyt Ayral'a "'Biz bunun acwnı senden çık.anırıı! Bak şimdi neler yazacafııH diye karşılık verdiler.
Bu olayın ardından da özellikle Hürriyet ve Tan gazeteleri Ajda_ Pekkan"a saldı
n niteliğinde kişiliğini ııciz edici yalan haberler yayımladılar. Özellikle Hilrriyeı Gazetesinde yayımlanan haberden sonra genel yayın mildllrtl Ertuğrul Özkök"ü telefonla aıayan Ayral bu çirkin gazetecilik oyununu kınadı, Özkök pazar
günil tatil yapuğını ve maalesef yokluğunda böyle hatalar olduğunu. sanatçıdan
özilr diledilinibclimi. Basınımızda "'a,paragas· m~ başı haberi yapmakta ve
yalan yazmakta üstüne olmayan TAN Gazetesinin bu konuyla ilgili haberine
ise Ayral ilgi göstermeye bile gerek duymadı. Konuyu Hafta Sonu gazelesi"nin
yayın yönetmeni Uğur GUneri ile de tartışan Ayral Sayın Güneri, genel yönetmenlik işinin ciddiyeıine vakıf tecrübeli bir gazetecidir. Gazetedlerin haber alma öıgürlügü ile haber koynagının rahaısız edilmesi ve çalışamaz hale getirilmesi arasındaki farkı çok iyi ayırd tdebilmiştir. Bu nedenle de kendi adına bize
çalışmalarımızöa yardımcı olacaAını beyan etmiştir" dedi.

çocuk konuk kabul etmiyorlar. Halbuki, özellikle hafta
sonu öğlen yemekleri için
çocukları

eğlendirebilecek

küçük keyifler yakalanabilinseydi. hem onlar ortalıkta
dolaşmadan, diğer konuklan rahatsız etmezler hem de
bu kültürden paylarına düşeni
almaya çalışırlardı.
Ama lokanta bizim değil;
onun için de elalemin işine
karışmamak lazım. 226 12
02 den rezervasyon yaptırı
larak gidilebilen Hilde'ye
gitmeye karar verdiğiniz zaman iki şeyi unutmayın:
Önce çocuk yok. Sonra şa
rap yalnızca Doluca var,
başka seçenek yok. Onun
için kendi şarabınızı götürüp, buşon ücreti ödemeyi
teklif edebilirsiniz. Eğer şa
raba ayn bir tutkunuz varsa
ve özel şaraplar içmeyi seviyorsanız ...
Hilde'nin özellikleri arasın
da, sakızlı muhallebi , tavuk
provensial var aynca domuz partileri de ünlü im\§,
ama ben tatmadım ve bulunmadım bu partilerde. Fa-

Ajda Pekkan"ın Platform stüdyolarında gerçekleştirilen yeni
hiç bir yerde yayımlanmamış foıoğraflanm yayımlıyoruz.
Fotoğraflar. Süha Kendiroğlu

yıl

çekimlen'nin

A VEOON DEVAM
Anlattığınız çalışmalannızın başarı ile devamını diliyorum, buraya geldiğiniz
için de teşekkilr ederim" dedi. Avedon'un EGOiSTE dergisinde yayımlanan foıoğraflanndan birisini yayımlıyoruz.

mağazine?"

"Temasa", wtiich was first published on 6 June 1918, discussed subjecıs which
hiıd never been treated before in turkish theatre: the relationship between women and the stage, wesıem approaches to stage production, the biographies of
great tragedy wriıers and sıudies of ıheir plays filled the 25 issues of ılıis eekly
magazine. The writers include such famous names as Halide Edip, Rusen Esref, Resai Nuri. salih Fuad .. Yusuf Ziya. Kemal Emııf. Galip Arcan and Muhsin
Ertugrul ..

HİLMi YAVUZ DEVAM

Halil Eshem bey, "Ziya bey' diyor, "muktedir bir muharrir idi. Yazılan açık ve
istifadeli olduğundan, bıraktığı isir (eserler) seve seve okunur. Bütün mevzulan, mcmlekeıimizin tarihine,
atikasına (eski eserlerine) ve harsına (kültürüne) aiı idi".
'ihtifalci' Ziya bey, 'eslafın yid-ı ulvisini ıezkB.f' ediyor idi ya, biz onun 'yid-ı
ulvisini tezkar' ediyor muyuz; onun için bir ihtifal, bir anma ıöreni yapıyor muyuz?
Lütfen: "ihtifalci Ziya'ya bir ihtifal!. ..

asar-,

MANGANA PALACE iN THE CENTRE OP CONSTANTINOPLE
Mangana Place was one of ths most mangnificent in Constantinople. Built in
867-886 by Basil 1, one of ıhe fırsı emperors of ıhe Macedonian dynasıy. iı
was rebuilt 300 years later with materiaJs brought from Greece by lsaakius II
( 1185-95) o( lhe Anges dynasıy. Today isıs cellars measuring 62 by 45 metres,
and its cistems MC ali that survive.
Lacated within the city walls along lhe Mannara shore, the palace was largely
destroyed when the railway )ine was built through it early in this century. Entering through the Haghia Lazanıs, or Balikhane, Gate, we see the remains of
ıhis 1126 year old palace, which is sıruggling ıo survive againsı ali odds. Today the nıins house down-and-outs, such as kadir Efendi from Adana, who have no idea that their place of refuge is a paJacc where once emperors lived in
splendour.
Empcror Basil I
Emperor Basil I of Macedonia (826-886). remembered for his code of law, was
the son of an annenian peasant family. Asa handsome and strong young man.
basil served fırst as chief groom ıo Michael ili, and later as his chamberlain. in
866 he became coregent and had Michael III assassinated the same year. He
continued the successful aıtack.s on the Arabs and their ailies the Paulicians initiated by Michael ili, and his s'killed general Nicephorus Phocas overcaıne ıhc
Prince of l"'arsus. He reconquered Cypnıs. alıhough was able to hold ıhe island
for onJy a fcw years. He displayed signs of insanity in the later years of his life. The llıh cenıury hisıorian Psellow said of ıhc dynasıy he founded: "Alıho
ugh it was founded in blood and yiolence, it is the holiest in the eyes of Gcxl of
aU ıhe dynasıies I know." He was killed while oukı hunıing in 886 aı ıhc age of
60.

INSANLIGIN KRONOLOJiSi DEVAM
1.3 milyondu ve hızla büyümeye başlamıştı (lüın bu sayımlar banliyö çevresi
sayımlandır}. _

1883- 4 Ekim"dc Paris'in L"Est Gan'ndan Constantinople"e hareket etmek için
Ekspresi (Orienı Express) Avnıpa'nm kııalarurası seyahat eden
ilk treniydi. Dizaynı ve rotası Geroges Nagelmakers'ın başında bulunduğu
Compagnie lntemaıionaJe des Wagon-Lits et des Grands Express Europeens tarafından yapdan Express O'Orient 'te iki yataklı vagon, çok özenli bir yemekli
vagon. bol çeşitlerin olduğu mutfağının da bulunduğu bir yük vagonu ve bir de
posta vagonu vardı. YemekJi ve yataklı vagonlar yeni icad edilmiş dön tekerlekli bogres ile sabitleştirilmişti ve bunun sağladığı üstün esneme sayesinde
yolcular saatte 50 mile varan bir hızla girilen en keskin virajlarda bile sarsılma
dan yolculuk edebiliyorlardı. lstanbul'a direkt bir demiryolu bağlanıısının tamamlanmamış olmasından dolayı bu yeni tren sadece Biıkreş'in güneyindeki
Bulgar sınırına kadar gelebiliyordu; buradan yolcular Tuna'yı feribotlarla geçiyorlardı. Yolcular oradan da trenle Karadeniz'deki Vama'ya oradan da gemiyle
ayrılan Doğu

.
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kanta. Hoş, artık İstanbul o kadar çok büyüdü ve kalabalıklaştı ki; aynı kitap eleş
tirmenleri gibi, gourmet eleştirmenlerinin
de dediklerine kimse kulak asmıyor. Kitapları eleştirenler boşuna konuşuyorlar,
boşuna yazıp çiziyorlar. Onları yazarların
dan başkası okumuyor artık. Çünkü oku-

mayan, kitaba para vermeyen, öylesine
boş bakıp gazetelerden ansiklopedi biriktiren bir yığın olduk. Yemek yazarlarını
da takan yok. Çünkü bu gürüh, istesek de
istemesek de yemeğe biryerlere gidiyor ve
biz ne dersek diyelim, biıtün lokantalar
doluyor. ..
Büyükdere, Bahçeköy'de HILDE lokantasına da bir dostun konuğu olarak gittik.
Lokantanın sahipleri Alman ve alamancı.
Bunun yarattığı bir batı atmosferi girer
girmez karşılıyor sizi. Lokantanın havası
da zaten bir küçük Alman kasabasındaki
lokantalardan esinlenilmiş; o sıcak ve
kendi halindeki hava hemen yakalanmış.
Yemekler ise lezzetli. Hoş, o akşam pek
çok çeşit deneme olanağımız olmadı, çünkü Antrikot o kadar büyük ve güzeldi ki
midemizde yer kalmadı. Beşbuçuk yıldır
İ stanb uj'a hizmet vermekte olan Hilde'nin
katı kuralları var. Daha çok çocukları sevmeyen, ya da çocukların tadına varmamış
insanlara servis vermeyi tercih ediyor ve

kat kaymaklı ayva tatlısı biraz balı abartılı
olmakla birlikte genel düzeyin üzerinde.
Antrikotun pişirilmesi ve servisi de mekanla uyumlu .
Pa/azzo: Bronz sokağ ın Silahhane caddesi
ile kesiştiği noktadaki Maçka Palas apartmanın altındaki bu yeni kahvehaneye girince insan kendisini Yiyana'da bir cafe
ye ginniş hissediyor. Duvarda asılı saçma
sapan Amerikan arması olmasa mekan tamam, lezzet tamam, kahve güzel. Palazzo
gibi yerlere müşteri olmaya başlar, bu tür
yerlerin para kazanmasını sağlarsak eğer;
özlediğimiz nostaljik lstanbul'u daha kolay yakalayabiliriz. Çünkü bu mekanlar
insanların şehirle uzlaşmasını sağlayan
mekanlardır ve kültür düzeyinin atmasına
aracı olurlar. Onun için cafe kültürü , kıra
athaneler vb. mekanlar toplum yaşamında

önemlidirler.
Bir sonraki Kınk Tabak'da sizlere yurt dı
şında yediğim birkaç lokantayı anlatmak
istiyorum. Siz siz olun, yemek yediğini2
yerleri iyi seçin. İyi bir yer yakaladığını2
zaman da oradan vaz geçmeyin, sürekli
eleştirin ve iyi kalmasına yardımcı olun.
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lsıanbul'a varıyorlardı.

1889- Avnıpa'mn Doğu Ekspresi. Paris ve lsıanbul arasında akıarmasız yapıla

cak tren seferi için hazırhklannı ıamamladı. ilk aktarmasız ıren L'Est Gan'ndan

(Gare de l"Est) 1 Haziran'da ayrıldı ve 67 saaı .sonunda l 883'ıekinden 13 saaı
daha hızlı fakaı 10 yıl içinde standart olarak kabul edilecek zam3lldan da 7.5
saat daha yavaş olarak lsıanbul'a vardı.
1901- New York'un nüfusu 3.44 milyon, Paris'in 2.7. Berlin'in 1.9. Chilkago"nun 1.7, Viana"nın 1.7. Wuhan"m 1.5 Tokyo'nun 1.45, Sı. Peıersburg'un 1.3,
Philadelphia"nın 1.3, lsıanbul'un 1.2, Moskow"un 1. 1, Xian'un (Sian) 1. Calcuı
ta'nın 950.000. Guanhzhou'nun (Canton) 900.000, Los Angeles'in 103.000,
Huston"un 45.000 ve Dallas"ın 43.000 iken Londra"nın nüfusu 6.6 milyona ulaş
YEDlKULE DEVAM
sadist zaptiyelerinden Makrul Fehil Paşa elinden kurşunlu lobutunu
hiç eksik etmezdi. Bu lobuı Bursa Askeri Lisesi müzesinde, Beşiktaş muhafızı
meşhur 7-8 Hasan Paşa'nın Ali Suavi"yi öldilrdüğü ve •dma '"Mehdi'" dedikleri
sopası ise Beşiktaş karakolunda saklanmakıaydı.
(+) Evliya Çelebi: 4. Murad"ın, Bağdat seferine çıkarken, iradesi üzerine ve bütün esnafın katılımıyla yapılan alay geçidinden bahseımeıedir.
INGILIZCE DEVAM
Today, only insecıs consınıcı hing buildings in ıhe lvory Coası. The skyscrapers builı by thc tennites - each ıhe size of eight or so anıs puı ıogether - rise
amidst the trees and grass along the side of the road. The feudal tennite community consists of slaves rulcd_by king and queen termites. it is impossible not
to see the unspoken question, "As if we are not slaves now ourselves" in lheir
eycs of the man who explains it.
...
LAUNDERING
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Afıer thc lvory Coası won iıs irıdependencc (!) from ıhe French, migranıs from
nhcighbouring countricS were welcomed; bolh to cemenı peaceful relations and
ıo swell ıhe country's populaıion. Many people from mali, Togo, Senegal and

Tribute to Mehmet Ziya Bey
Hilmi Yavuz
Mehmet Ziya Bey was gentral secreıary of the antiquiı ies Preservation Board
auıhor of ıhe two-volume "lstanbul ve Bogazici"" (lsıanbul and ıhe
Bosphonıs), which has regrenably not yet been published in modem Turkish,
alıhough his ""Yenikapi Mevlevihantsi" was published as one of Tercuman's
1001 Temel eser series. in the introduction ıo the latter work, the author refers
to a 600-page ıra,cl book entitled ·'Froııı Bursa ıo.Konya", whosc proofs have
becn retumed ıo him for correction and additions. This book is now lost, tike
ıhe ""Mudafaaname" of Ahmed Hamdi Tanpınar.

The Tennis. Fencing and Mountaineering Club (TED) organised a tennis tournament sponsored by Demirdokum on 18 NavCmber 1992. Since the competitors are ch¼'fgectıı considerable sum for the privilege, the spon has becoıne a
means of fund raising for the clubs which organise them.
By means of advenisemenıs and invitations the organısers set out to attracı
"cusıomers" (the competitors are not viewed as sportsmen). in th.is latest ıour~
narrıent at the TED Club under chainnan Nur Ugur and with Cigdem Özdemir
as chief um pire, the first roun<t of matches are conductcd with the utmosı care.
The customers pay their fees on arrival, but having collected the money the
club is only concemed to get the evenı over and done with as ·quick.Jy as possible.
A player who had won his firsı and second round matches was told by the organisers on ıhe follojing ıhaı ıhey jould leı him knoj ıhe ıime for ıhe ıhird round match. At 11.00 the nexı morning, he was infoımed that lhe match woı,.ıld
be at 16.30 ıhaı day, alıhough ıhe umpire had told hım ıhaı iı would noı be held
that day. At 16.30. ıhe players were ıold ıhaı thc oıher maıches were playmg
late, and they would have to wait another two hurs. Despiıe the ıennis organisation rule that a phlyer who tums up more than 20 minutes late automatically
loses the maıchy, the TED organisers had no qualms about suggesting a twohour wait. The matches were played in 2 degree temperatures on 25 November, although the toumament was an indoor one. Thc toumament nıles specify
a waım-up tiffie of fıve minutes. but at such a low temperature it is clearly impossible to wann up in such a time, and anyway it is unheard of for tennis to
be played outdoors in such cold weather. But wbo cares about that. Thc damned toumament has ıo be finished as soon as possible.
The playefs agree in good faiıh, only ıo be ıold by ıhe umpıre ıhat onc of ıhe
players should have played with another competitof in the sccond round before
they can play in this match. So what was ıo have been a third round match, is

CRIME AND PUNISHMENT iN OTIOMAN TIMES
Galip Kaynak
I will beg.in this accounı of punishments meted to criminals in Ottoman times
wiıh a brief hisıory of Yedikule dungeons. Consıruction 6f Ycdikule fortress
began in ıhe year 1000 by Emperor 2.enon at the souıhwesı comcr of lsıanbul •s
city walls, but İt jas not compJeted until 1182 during the reign of emperor cmmanuel Comnene. This secıion of the walls which consisted of fıve ıowers was
kn~wn as Pentapyrgion ("fıve towers"). ·
One of ıhe ıowers collapsed in an earthquake in ıhe 13ıh cenıury, and during
repairs ıo thc walls by Emperor Theodosian after his victory against the Macedonians three new ıowers were built, bringing the total to seven. in commemoration of the victory a white marble victory arch was also constructed, and surriıounted by a silded victQJY statue. This arch was known as the Golden Gate.
Yedikule Fon:ress jas not used asa prison until Ottoman times, when from the
late 17th century onwards, viziers, pashas and other hing-ranking officials and
foreign envoys were imprisoned here. Exccutions were also carried out in the
fonress.
During the reign of Selim il a mosque and ıwelve buildings for ıhe guards and
lheir offıcers to lıve in were constructed here.
in 1786. ıhe Russian charge d' affaires. Obersikof. wbo was ımprisoned here,
feU seriously ill, and the ambassadors of the other countries pctilioned the sultan for his pardon. The sultan refused to releasc him, but gave pennission for
Obersikof to stay in the house of the prison commandı;r. From sentences in this
building.
Ottoman dignitaries were imprisoned in the dart and damp dungeons of the tower nearest to the sea. lf they were executed, their heads werc throjn into a
well known as the Bhxxl Well after being carried to the palace on trays and
displayed for the edifıcauon of other would-be wrongdoers.
lf a govemor. pasha or other dignııary was executed in the provinces, his head
would be preserved in beeswax ~d senl to the palace in a bag.
Death sentences on the wanissaries were carried out in secret. Before the execution the r1ame of the janissary would be enısed from his regiment ' s book
(hence ıhe Turkish idiom, •·ı have erased you from ıhe book"). Then he would
be tak.en to Rumelihisari, executed at night, and his body thrown into the sea in
a sack. A gun would be fired to announce ıhe execution.
The most common fomıs of execution were hanging, garouing, or beheaditıg.
Impaling and stoning were extremely rare. onc known case of ~toning, however. is that in which the wife of someonc.;. called Abdullah Celebi was caught
committing adulıery with a jew. 111e judge sentenced both to death by swning.
afıer being buried up ıo ıha waisı in the ground. Sultan Mehmeı (ıhe Hunıer)
watched the execution from the windovs of Mehmet Fazil Pasha ' s palace.
~
in 1685 a bandit was execuıed by impaling on ıhe bridge aı Skopje.
Ottoman executioners were members of a trade guild. The 17th century wriıer
Evliya Celebi gives the following description of thc f.:ımous txecuıioner, Kara
Ali: ''With his huge build. and the instruments of tonure hung like jcweUery
about him, he and his assistants spread feor and terror about them as he left the
sultan's presence with drawn sword. Not a , tr.ıce of light could be seen in the
faces of these men."
The punishment for theft was the sever:ing of hand or ann , depending on the
rarure of the erime. Fraudulent shopkeepers were nailed to their doors by their
ears. flogging was another punishment, and inflictcd according to sırict rules
about where and how tlıe blows should be dealt, and the number of blows. Janissaries wene flogged on the backside by their own officers after the cvening
prayers. Flogging of civilians took plae in public.
' The security chief, Maktul Fehim Pasha, notonous for hjs sadism, always carried a lead cuclgel, which is now in the Museum of Bursa Milıtary Collegc.

(JANUARY/FEBRUARY 1993)
THE BOSS RETURNS
l always promise myself not to menıion i..he Boss this month. that thcre riıust be
something else to gossip abouı, but things never work out thaı way.
First of ali there are the regular wine ıasl.ing se~sions organised by Tugrul Sevkay in lstanbul. This group of 25 peoplc get together to- taste tfıe wines from a
panicular region each month, to hold discussions , and declaim agalr.- ı the inı
. quity of drinking water. in his usual contrary fashion the boss is onr of the founders of this group and goes around shouting his mouth off about wıne a'though he b a non-drinker!
,
The Boss's laıest supcr bonıb is SUPER STAR SUPER PRODUCTION! No
need to ask who that is. There is only or\e super star in Turkey, and of course
that is Ajda Pek.kan. Rumour has it that after watching the Boss on Alir Goturur lstanbul, Ajda Pekkan phoned him up and appointed him a,; her general
manager, responsible for aU her artistic activities. The Ediwr is gloomily predicting that two Aquarians will soon be feuding tooth and nail and part on bad
tc.rms. Both of them are temperamental. Time will show. So far the boss and
Ajda Pekkan are on incredibly good terms, and have signed a contract with Kanal 6 for two different monthly programmes.
Meanwhile Mustafa. our assistant art cditor, is delıghted ıo fınd the Boss out of
his hair, and has relaxed over the newspaper. 1be Boss reckons that thc neispaper is so well organised by now thal it will geı along wıithouı him , while he
occupies himself with television and other projects.
The funniest story about the Boss at the rnornent,is about his hair, which he has
decided ıo cuı for ıhe Ajda Pekkan Sizlerle programme. Unfortunatcly he has
no time ıo go to Paris. What ask. Paris is where the Boss ·s haırdresser b. lncredible as it might sound, ıt is true. Of course. when I write the facıs like thaı,
they either deliberately "forget" my signaturc. or complain about me, but the
truht wins ouı in the end I always say.
in 3 pique at the director thc Boss has given up Alir Gotunır lstanbul after the
thtrd programme in Lhe series, which began with such a fanfare. "I cannot be
expccıed ıo agrce wiıh everyıhing Kudrcı says," declared ıhe Boss. "'Thcy have
messed up the programme. What am 1 doing in a place wherc there is so much
censorship." Everyone but ıhe Boss realtses that he has bumı the house to scare the mouse.
Meanwhile the Yeni Turku group have ll!:iked the Boss to be theır manager,
ıoo. Apparcnly he refused on ıbe grounds ıha; ıhey were doing pcrfectly well
without hin1, and he did not wanı to take money. for nothiog. This show of selfrighteousness did not deceive me, howevcr. There must have becn another reason for refusing, which he did not want to teli tltem, because he is the lası per-
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eçen ay neden yazmadın? Diye soracaksı
nız: Herkes yemek içmek işine öylesine
merak sarmıştı ki, bir
de ben yazsaydım
eğer, gazete bir yemek
risalesi gibi çıkacak
tı.Onun için yazmamayı yeğledim doğrusu ...
Bundan birbuçuk yıl kadar önceydi:
Bronz sokaktaki, BRONZ BRASSERIE'ye gitmiştim . İçerisi öylesine yemek kokuyordu ki oturmaktan vaz geçmiş ve yemeklerini de tadamamıştım. Geçtiğimiz
günlerde, bu kere kıramayacağım bir davet oldu ve gi tmek durumunda kaldım.
Hoş iyi de oldu: böylelikle yemeklerini de
tadabilmiş oldum. Şaraba meraklı olan
dostlarıma geniş bir şarap seçim olanağı
sağlamayan lokantanın menüsü özenle hazırlanmı olmasına karşın, içinde adı ile
uygun yemekler yer almıyordu. Çünkü
Brasserie dendiği zaman daha uygun fiyatlı ve daha çarçabuk yemeklerin lezzetle yendiği mekanlar akla geliyor. Oysa yemekler biraz ağır pişirilmişti ve serv_is de
pek öyle "aferim" değildi doğrusu. Insan
Nişantaşı'nın en gözde sokaklarından birisinde İstanbul snobizminin yakalanması
gerektiğini düşünüyor eninde sonunda.
Oysa bu dediklerimden çok uzaktaydı lo-

played as if ıt were a ııecood round mıu:h.
, ,
1lıes ııcaııdalouı event is just oııc of many surular
Tr.ımis loven, you are so noble ıııa refiııed, tbat you go on puııing uf wiıh
sucb ıreaımc:nı. lf you boycoıt ıoumamcnıs of ibis varicıy. and only clıoosc
thosc who ıake thcir job scrioıısly, pcrlıapı, thc orpııisc,n will oome ıo their
serıscs and show you somc respecı.
My lası wonl g - ıo thc mcmbcr of tlıc TED commlııeç responsible for these
ıoumamcnıs. You do not have ıo usc ııpon as an oxcuse for collecıing money.
Tennis playcrs are undersıanding people. lust go and ask fora donation, and 1
am sure mosı of thcm will givc it withouı a second thoughı. So you will not have to go ıo thc ırouble of organising ıoumamenıs any longer.

•.

Tam Sayfa Renkli

OTUZBEŞMİL YON TL.
Y_arım Sa_yfa Renkli
YiRMi MILYON TL.
Çeyrek Sa_yfa Renkli
ON BEŞ MlL YON TL.

AYLIK SİYASİ GAZETE
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son to tum down cash.
You are probably bored of hearing about the Boss, but he is always around do-

ing things, and it is hard to ignore them. See you in Ma.rch yıith some conversation about cats.

.,,

N.R.
BROKEN PLATE
Cu~eyt Ayral
What happened to Brol(~ Plate lası month, you might ask. There were so
many other articles about food, that the-newspaper was in danger of turning into a gastronomic manual. so I backed down.
About eighteen months ago I wenı ıo BRONZ BRASSERIE on Bronz Sı., but
the smell of food was so overpowering inside, that I left. Recentl)' I received an
invitation I could not very well refuse to the same establishment, and I must Jd-,.
mit l did not regret the cbance to taste '"the food there. The restaurant did not
provide a largo choice of wine. and although the food was well prepared, it did
not fit the cnocept of Brasserie, which implies cheaper dishes that can be prepared quickly. The cooking took rather too long, and the service did not deserve
·· my congratulations, I am afraid, one of the most select streets in Nisantasi. But
Istanbul hBS grown so big, that no one cares what the fopd critics say, any more
than they İ"ead the book reviews. The crowds rill all the restaurants, good or
_
bad, anyway.
1 visited HILDE in Bahcekoy, buyukdere, as the guesı ofa friend. The owners
are German anıl Turco-Gennan, so the westem European atmosphere is distinguishable the moment you enter the door, reminiscent of the friendly atmosphere in the restaurants of small townş in 'Germany. The food was delicious, altho:..
ugh we did not get the chance to try many dishes, because the entrecote sıcak
was so enonnous and so well flavoured that there was no room left for anything else. Hilde, which has been open for five anıl a half years, has very strict
houserules. They do not admit children. Yet if they would provide a few toys
or entertainments so that the children did not run around disturbing other peop,le, families would be able to come here at lunchtime on weekends. But one
should iıot interfere in other people's business. You may make reservations far
Hilde on 226 12 02. Note that there is no other ~ine but Doluca, so if you cannot do without your special wine, then you take it with you and offer to pay the
bocuhon fee.
Hilde's specialities include milk pudding tlavoured with mastic and chicken
prov"ecale, and the restaurant is famous for its pork panies. I ~ave not taste_d the
first two or attended one of the lanet, but tlıe qu.ince pudding wiıh cream , apart
fron:ı, rather too much sYrup - was better than average.
•
Palazzo: When you enler this new c·offes house below Macka Palas building on
the comer between Bronz St. ·anct Silahhane Caddesi, it se'ems as if you have
walked into a cafe in Vienna. lf it were not for the ridiculous coat of anns on
' the .wall, the decor would be perfect, Just like the flavour of the delicious coffee. [f plac~s like Palazzo win sufficient customers to make a living, it will be easier to capture the nostalgic Btanbul we are after, because thcse are the sort of
plaçes which enable peop_le to feel part of the city. They are also instrumental
in raising the cultural level. So the cafe cuµure and similar places have an im'
- portant function in social life. \
in next month's Broke Plaıe. I will describe-a few ofthe restautants I have ea·
ten at abroad. When you fınd a good place to eat, go there often and keep criticising so that it stays good.
• )

\

PHONY NEWS iN HURRIYET AND TAN IİIEWSPAPERS

183.000, Machester 75.000, Dusseldorf 10.000, Stockholm 6000, New York
60.500, Pittsburg 1565, and london 864.000.
1851- London was.the largest city in the world with a population of 2.37 million, followed by Sochonw with 2 million, Beijing with 1.65 million, paris
with 1. million Canton wfth 1.24 million, Changchow, Jiujiang, Xian and
Siangtan with 1 million-each, Wuhan with 997.000, lstanbul with 700.000,·
_
Bombay with 650.000 and Fuzhou with 600.000.
1883-The Orient Express set out on its first intercontinental joiumey frorri Paris to Constantinople. The train consisted of two sleeping carri!lges, a restaurant
carriage, a freiht carriage containing a kitchen and mail caıriage. Since Jlte line
ıo Constantinople was not yet completed, the passenger~ disembarked at the
Bulgarian border south of Bucbarest, crossed the Danube by ferry, and contin.
ued by train to Vama, where th"ey took a boat to Constantinople.
1889-Tlıe fırsı throughjoumey ofthe Orient Express ıo lstanbul sıarted in Paris o 1 June. The train arrived in Jsıanbul 67 hours laterd.
1901- Population of New York 3.44 million, Paris 2.7 mi]lion, bertin 1.9 million, Chicago 1. 7 million, VieMa 1.7 million, Wuhan 1.5 mili fon, Tokyo 1.45
million, Sı. Petersl>urg 1.3 million, Philadelphia 1.3 million, lstanbul L2 million, Moscow 1.1 million, Xian 1 million, Calcuna 950.000, Canton 900.000,
Los Angeles 103.000, Houston 45.000, Dallas 43.000. London led with a wide
~argin at 6.6 million.

REPORTERS WHO WERB KEPT W AlTING WHILE THE STUDJO SET
WAS MADE READY FOR AJDA PEKKAN'S NEW YEAR APPEARANCE
SUBMlTrED TRUMPED-UP NEWS ITEMS
.

SARKJLAR ... Hulki Aktunç

ly worse than Ankara. Where is that natura! gas ).hich was going to solve the
problem? Municipalities should keep their word, or they will not be elected
again. Do they really need reminding of that simple fact?
Since thrmayors of Ankara and !stahbul belong to the sarne party, why is it
that the}' act so differently?
·
/
We cannot stop five hundred new vehicJes joining the traffic on our roads ev·
ery day, but when are the authorities goi.og ıo go ahead with much talked about
method of a11o"".ing even and odd registration numbers into the city on alternate days? There is _no parking space left, and pedestıjans ha.ve ıo walk on the
road because the pavements are occupied by parked cars.
Fora month refuse has been piling up in Sisli, due to a strilce, it is on the tip of
my tongue to cOmplain about film stars who set themselves up as mayors.
"Why shouldn ' t a film star be a mayor?" my alter ego objects, especially if a
film star can become president of America. The real trouble is thaı she thinks
differently from the metropolitan mayor even though both belong ıo the sarne
party, so she cannot even get a loan of a·few ref,ııse vans.
~eading over ,wbat f bave written 1 now feel gloomier than ever: What a state
we are in! And I haven ' t even got around to waming y'ou about the towing vehicles with false nurnber plaı...
,

When Kanal ,6 signed a contract at the last momant with Ajda Pekkan for a
new year television programme, filming had to be completed in one day insıead of the usual two ar three. Naturally this created problems at the Onder
Gok Platform Studio, but when the situation was explained to tbem by Cuneyt
Ayral, they declare<f. (1We'll get our revenge! You just wait and see what we
wriıe." Defarnatory aııacks on Ajda Pekkan appeared in Hwıiyet and Tan
newspapers the neıt day. Hurriyeı ' s editor, Ertugrul Ozkok, later apologised
when Ayral brought the maııer ıo his attention. However, Ayral did not bother
to discuss the matter wjth Tan, which habitually .fabricates ' 'aspara~us" news.
lıJ this issue we print hitherto unpublished photographs of Ajda Pekkan, taken
during filming aı t)ıe Platform studio.
CHRONOLOGY OF CONSTANTINOPLE

330- Constanıinople becomes the eastem capital of the Roman Empire on 11
May. Emperor Constantine built the city in four years.
,
361- Consıantine O led his army against his cousin, Flavius Claudius Julianus,
put died near Tarsus in Cilicia on 3 November. Constantinople recognised Julianus as tbe new emperor, and Julianus entered the city on 11 December. He
ruled for 18 months. •
•
·
A stıict licensing system was introduced for physicians in the city.
395- After the deilth of Emperor Th_eodosius in Milan on 17 Januaıy at the age
of 49, the Roman Empire was split into East and Wesı. Theodosius's 17 year
old son Arcadius .married old son Honorius maIJied Maria, daughter of the
Frankish general Bauta. His 10 year old son Honorius married Maria, daughter
of the general Stilicho in 398, and ruled the empire from Milan, while Arcadius reignCd in Constantinople.
At firsı it was assumed that the empire would be reunited, but the rift ıumed
out to be permanent.
,
431-The Byzantine patriarch Nestorius was removed from office by the Ephesian c'ouncil foı his heretical beliefs, and'ex.iled to the Libyan desert However,
the Nesıorian doctrine was spread by his foUowers to Persia, India, Mongolia
JANUARY-FEBRUARY 1993
and China. The belief that Mary was the mother of God was spread westwards
by the Byzantines.
EDITOR!AL
520- The Latin linguist Priscian of Con stantiııople compiled his lnstitutionis
Grammaticae in · 18 volumes. Anti·grammatical rules came to be knowo as
WATCH OUT THERE'S A WAR GOING ON!
" brel\king the head of Priscian".
541- The Great Plague swept across the Byzantine and Roman empires from
Conflicts are smouldering or blazing all over the world as we enter 1993, in InEgypt to Constanlinople. Agriculture came 10 a virtual sıandstill ~ causing a
dıa, Azerbaijan, Annenia, Afghanistan, Iraq, Bosnia-Hercegovina where the
devastating famine . As many as five to ten thousand peopJe were dying in lstanbul evecy day at the heigh• of the plague, and ıhe resulting famine lasted for
West is stili detennined to remain a disinterested onlooker, and Somalia where
sixty to seventy years in Europe, the Near East and Asia.
famine is for some reason suddenly a focal point of attention. Events since the
demolition of the Berlin Wall are the true face of a chaotic system and a world - 545- Justinian attempted to replace Alexandrian history with Roman history.,
- which no one is pre.pared to share. These eventş and the double standards ipbut the populace protested'by refusing 'ıo buy meaı.
plied by the developed ıo the under-developed demonstrate the failures of the
867- The nıpture beıween the Bastem Orthcıdox and Roman ,Catholic churches
two world wars (wars of apportionment). lf these two wars had achieved their
began with the exconununication in 863 of the Byzantine Patriarch Photius by
Pope Nicholas 1, at which the Byzantine Council excommunicated Pope Niobjectives, would there be any need for · a redistribution of shares today?
·
cholas 1.
Changing economic factors, and dizzying development in technoJogy and comPope Nicholas died on 13 November at 67.
munications could be blamed, but not entirely. AB a creature which utilises
only a tiny part of its total brain capacity, humankind will continue 10 develop,
927- Famine ravaged the Byzantine Empire, Constantine VII introduced strinand fınd itself obliged (o fight again as a resul! of invalid apportjonment ugain
gent laws preventing large landowners from buying up smallholdings.
in the very near future.
941- While the Byzantine navy was in the Regean , Prince lgor of Kiev sailed
How can? world of peace and tranquility be created? The brains capable of dothrough the Black-Sea into-the Marmara, and attacked Bythinia. The Byzantine
ing the seeiningly impossible when it comes to inStruments of war could unforces destroyed the Russian Oeet wiıh Greek fire.
doubtedly find an answer if they Cried. Firsı of ali , administrators and scienti sıs
959- Constantine VJJ died after a reigh of 47 years. He was succeeded by his
should stop desplsing the people they serve. Civilian institutions should reyoung son Romanus II, whose four-year reign was one ofdissipation.
move the epaulettes of the executives and scientists who hushed up the radia987- Gr;ınd Duke Vladimir of Kiev sent envoys ıo study tlıe religion of neighbouring peoples. They reported that the religion ,of the Bulgar Mosiems on the
tion risks after the Chemobil disaster and allow them ıo be tried for mass murVolga was unsaıisfactory, and nor did they find any -beauty in the German
der. -If this debate is allowe<f"to continue, resentment against these people will
grow, and the canker will break our society apart.
.
places of worships. ln Constantinople they fou)ld that the Orthodox worship
was so wooderful that they could not decide whe!her they were in heaven or
BİZiM ŞEHJR NEWS
eartb.
.,,
988- Constaotinople was threatened by the recels Bardas Phocas and Bardas
1STANBUL IS EV A'.ClTATED!
Slderos.
1204- The blind Emperor lsaac O ruled with his son Alexius IV Angelus for
As many of Istanbul ,.s busiiıessmen flex their muscles to enter the political aresix months before he was deposed by his general Mourzouphies, who con·
na, lstanbulians are hoping they may realise that expanding industıy is the root
demned Alexius to death. He was proclaimed cmperor under the name Alexius
cause of Istanbul 's overcrowding, and cali a halt to this disastrous trend.
V Ducas. He defended Comsıantinople againsı the Fourth Crusadcrs, but the
We are looking forward ıo seeing those who blame the politicians for everyihcity fell on 12 April and was sacked. Alexius fled the city but was captured in
the Morea and put to death.
ing move from lstanbul to Anka,ra to take up their new-politica1 careers.
A Latin Empire was established in Constantinople, and the 33 year ola Flanders Baldwin proclaimed emperor. He ruled fora brief time.
ACCORDJNG TO THE EDlTOR
Thomas morotinople of Yenice became Patriarcb of Constantinople, and Duke
of Venice and Genoa en.rica Dandolu conquered many islands and coastal ci·
ties, taking -possession of three·quarters of teh Eastem Roman empire.
Kerim Fersan
1260- The Venetian merchants, Niccolo and Maıeo Polo, left Constantinople
l would have loved to talk about being hopeful for the new year, but everyone
to sail ıo the Crimean port of Sudak, where their elder brother Marco Polo
lived.
·
from Mehmet Ali Birand ıo "the wife" who works in the banking secıor is anxious. Not having any inside knowledge on the sıaıe of the economy myself, 1
1261- The Latin Empire established in 1204 fell when /a Greek army led by
might have sal down at the computer in a cheerful mood if the smog outside
Alexius Stragopulos capnıred Constahtinople aod overthrew baldwin II, who
•
.
,
tıad reigned since )228. Michael VJJJ Palaeologus came to the throne at ıhe
had not seni my spriıs plunging.
We are publishing two issues in one (actually we were just behind with the· ıast
'age of 27 and reigned fo 21 years, establishing the Palaeologian dynasty which
issue but do not want to admit it). This is not due to laziness or course, just unıo rule the empire until the Turkish conquesı of lstanbul in 1453.
1307; Constantinople was aııacked by an army consist\ng of 6000 Catalonian
avoidable colour pages have be.en sacrificed ıo economic considerations, almerceaarie• led by the ~7 year .old German adventurer Roger di Flor. The latthougb we anticipate some fınancial breathing space shortly.
Perhaps you are aware tt,ıaı the Boss has taken the plunge inıo some new fields
ter )Nas laıer execuıed on the orders of Arcadius l1 and his coregenı Michael
!X. The Catalonians devastated Thrace and Macedonia on their way hone.
recently. Whether you would caU it İJ)'.lpressarioship or art directorship, I am
r
not sure. As you will appreciate, the paper cannot ignore these activities. But 1
1453- Sultan Mehle! ır conquered Constantiııople.
1727- The Ottoman uıinister in Paris brought a printing press back to.Istanbul.
give you pennission to question (i.o privatc of course) the relevariCe of certain
photographs and news items to our city.
1736- Moscow declared war on the Ottoman empire, but were defeated and
withdrew to the Ukranien.
The free encyclopaedia batdc now on between the daily newspapers will have
l 737 · When the Polish wars of succession brokc out again in Wanuary, Poland iıs benefits, if you reckon that aroun<I four or five million people will collect
the coupons. Mu)tiply that by four (the members of the average family) and
declared war on the Ottomans in order to help their allies the Russians and pre.
vent the Ottomans sending aid to the French.
that makes tw_enty million people using tlıe encyclopaedias. Asa naıion ofnon1801- The firsı reliable population fıguros Were published·, according ıo which
readers, if they only flick through each volume onı:e, thaı ls bettl:r than noththe population of China was 295 million, lndia 13l ınillion, !he Ottoman·eming,
J1 we Turks were book wonns, would sales of books, news.papers and magapire 21 million, Japan 15 million, Russia 33 million, France 27.4 million, the
zines be so pitiful? Would any newspaper bother to distribµte ıwenıy-volume
German states 14. 1 n'ıillion, Britain 10.4 millioün, Ireland 5.2 million, Spain
encyclopaedias for free? Would Bizim Sehir Haberleri have ıo cry ouı for read10.5 million, Egypt 2.5 million, and the United Sıates 5.3 million.
The populations of major cities were as follows: lstanbul 598.000, Paris
ers?
PoUution in lstanbul has reached unprecedented lcvels, and is now astonishing54~.000, Kyoto 530.000, Isfahan, Lucknow and madras 300.000 each, Bertin
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NEVBOOKS

Varille Yayinleri, 72 pages
~
The new poems by Hulki aktunc, a former columnist with our paper.
KAHRAMANLAR HEP ERKEK. .. Duygµ Asena
Milliyet Yayinleri 165 papges
" Ali the Heroes are Men" is a collection of stories by Duygu Asena, editor of
sevCral magazines-;and author ofa number of books.

.

lKlNCl MAHMUT'UN JSTANBUL'U ... Cahit Kayra and Erol
Uyeparorci
·
Istanbul Buyuksehir Belediyesi Kultur isleri Daire Baskanligi Yayile~
Another fascinating book abouı Istanbul during the reign of Mahmut l1 (18081939) by researcher Cahil Kayra.
LODOS LEANDROS LAKHESIS , .. Cuneyt Ayral
Bin Tane Yayinleri
The fifth collection of poems by Cuneyt Ayral is more in the form, of discourse. it is illustraıed by Mustafa Sanli.
1STAN BUL NEEDS A CfllNESE QUARTER
ORHAN DURU
At one time lstanbul was a reaJ city, and had been since the Onoman period.
A reaJ city, or metrçpolis as some people tike to cali it, conjures up an imag~
of ethnic diversity, where many languages are spoken 3.nd different gods worshipped. This diversity and plurality ıums· a selttlement inıo a city. Otheçwise
what you have is just a large Neolithic village.
in my childhood in Rumelihisar, which was then regarded as a village, we had
a poor Greek neighbour and a weU-of Armenian one.At religious festivals we
ali used to visit one another. But in later _years Rumelihisari was engulfed .by
lstanbul's octopus arms. lstanbul's Greeks and Armenians dispersed. Real Jstanbul was the old·city within the walls on the southern shore o the Golden
Hom; and the once separate eity of Galata and 19th century beyoğlu on the ot•
her shore.
in these areas people of every race, faith and language lived together, or someıimes in their own nei ghbourhoods. Jews congregated in Balat and Kuledibi,
and Greeks in Sarnatya and tatavla.
The ICaragoz shadow place feaıures a soıig about BalatO
"Ande ande ande Balado
Varald varaki ande Balado"
.JstanbuJ was different tben, but we destroyed it with our own hands. LaleH is
now beiog transfonned into a Romanian quarter, and there is a new black population growing up in Sonnagir. Ali lhis diversity is to be' welcomed. Europe·
ans, and particularly the French, !ilce Cihangir and Tunel.
lstanbul of the future should once again be a multi-racial, multi-faith, and mulıi-lingual city.
·
Our society must tediscover ist tolerance...

THE CITY OF 1STANBUL
Nurettin lgci
Istanbul iS a gigantic rnagnet for newcomers, rem.iniscent of the patched bundle belonging to Zehra, who waits for the day when her prince on a wt\ite horse
will save her from spinsterhood. ıo shrink a loog word short, the Kurd, Laz,
Circ~sians, Albanians.. and so .on who have scauered a11 over Turkey tike a
Oock ·of birds dispersed by rifle shoıs, can be seen ali over lstanbul. This lstanbul is not the real city of lstanbul.
.
''Tle city of lstanmul, where people did not shove others out of their way as
they walked a1ong , did not spit on the pavements, and where 'the streets were
filled with the scenı of roses not lahmacun and kokorec is LOST. Will those
who have seen it or know anything of its whereabouts please contact us imme·
diately."
'
.
·
fstanbul is as losl d.s the girls who run away from home to acı in films: Once
the bın:i has flown, contractors stack 36 bousses one on top of thC other where
there was a single house before. lf you gave half of these new houses, it would
not come back. So start stirring the helva for the departed spiril of lstanbulc·
Actually, thougıi, it is not so bad living in lstanbul. If 1 were to tel1 you one or
two good things, you would start ~velling with me on the same train. For
example there is a greaı advantage in this vast crowd of people. lf you are too
exhausted to walk you can just lift your reel off the ground Jet the crowd carry
you .along.
"°"
But if you Hved in another cily you would have to give in to the demands of
your knees. Example two: You can welcome the fmest smeUs of lahmacun and
kpkerec into your lungs,-and practise walk.ing on tiptoe to stop lhe hem of your
coat trailing in the mud until you are as good as the best hallet dancer around.
Nıiw you might ask where I come from. My family comes from samsun but 1
was bom and brought up in lstanbul. Planetfuls of thanks ıo my dear mother
and father, for ensuring that I live in today ' s Jsianbul.
·

THE IVORY COAST
Cuneyı

Ayral

Termite Contraclors
At a distance, Abidjan, capital of the Jvory Coast, reminds you of Manhattan,
-with its giganlic skyscrapers clustered together in a m.odem city. However, on·
ce into the life of the city you realise that all those buildin_gs are left ovec,from
"the good old days". and when you stars visiting the nearby villages and see
what falling côffee and cocoa prices can do to an economy based on a single
commodity, you leam ıhe history of colonialism in on_e short lesşon.

