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Sayın

Sayın

T.C Hükümeti'nin Bakanları

ilindiği gibi Mayıs 1989 tari-

,
fetişizmi ''

J

yapmamaya karar verdik ve
yayınımızı "Bizim Şehir Haberleri" ola- ·
hinde yayın hayatın.a başla
mış olan Kostantıniyye Harak sürdürdük; ancak uğrunda pekçok
berleri Gazetesfnin adı,
emek verdiğimiz " Kostantıniyye Hab~rdevrin İstanbul Valisi Cahit
leri" adının ve logosunun adımıza marka
Bayar'ın İçişreri Bakanlığı'nda almış ol- · olarak tescil edilmesi için Sanayii Baduğu bir emirle Ocak 1991 tarihinde yakanlığı 'na 5.6.1992 tıµjhinde başvurduk.
saklanmıştı .
·
Bu başvurumuz aynı yasak.lamadaki ge- ·
B.u yasaklama karşısında yayınımızı "Bi- rekçeler ile 24 Ağustos 1992 tari.Qinde
zim Şehir Haberleri" adı altında sürdü~ red edildi. Bunun üzerine Eylül 1992 tarürken bir yandan da İstanbul 5. İdare
rihli djleg:emizle Bakanlığa mahkeme
Mahkemesi'nde dava açtık. Bu davanpz
kararını hatırlattık ve hakkımızın geri
- 9. 1.1992 günü, lehimize s onuçlandı ve
verilmesini istedik, 25 Aralık 1992 tarih:
Kos tantıniyye Haberleri adının yasakli yazı ile yeniden red cevabını aldık .
l anmayacağ ı anlaşı]!!ı . Sonutça biz "isim
1) Btı durumda T.C. Sanayii Bakanlığı·

,·

5) Sanayi Bakanı, kendi elemanlaanın
Yl!Sa- çiğneyen kararlara -kendisi Ll.dına
imza koymalarına daha ne kadar zam;ın
göz yumacaktır? Yoksa Sanayii Bakanı
elemanlarını yönetmekten mi acizdir?
Bu açık inektubun..yayınlanmasından 30
gün sonra yeniden mahkem ye başvura
cağız, daha da olmazsa kişisel başvuru
hakkımızın kullanılmasın a kadar gidece-

mahkeme kararına uyınayarak suç işle
mektedir.
2) "Kostantıniyy'e " adlı İstanbul'a verilmiş adlardan birisidir,.. Sakıncalı yanı ne
olabilir? Bu isimde.sakınca görenler tarihimizi mi red etmektedirler?3) D\lha birçok yöntemle üzerindeki baskılar kaldırılmayan Ulusal bas~ımıza
uygulanmakta olan bu tür sansürler dfil!a
ne kadar sürecektir ve bu sansürlere basınımız ne zaman başkaldıracaktır?
4).lnsan haklarında, özgürlük ve demokrasinin yaygınlaştırılmasından söz eden
siyasiler bu tür baskıları daha ne kadar süreyle gözardı edeceklerdir? ·

ğiz .

Bilgilerinizesunanz.
Bizim Şehir Haberleri Gazetesi
Cüneyt Ayral

esi--

adına

BAŞYAZI
I

Sav-aşsız bir dünya
avaşın adını bile anmak insanı irkiltiyor!
Balkanlardaki oluşumlarda "etkileyici
güç" olmayı arzulayan Türkiye'nin üreteceği tüm çözümlerin barışçı olması gerekmektedir, barışa hizmet etmeyen hiçbir çözüm, sonun_
da "çpzüm" değildir.
Avrupa'da olup bitenlere dikkatli bakılacak,olu
nursa "Birleşik Avrupa" düşünün "milliyetçi"
akıml~!J palazlanmasına neden olduğu izlenecektir. Ote yandan da Yugoslavya örneğindeki
gibi etnik bölünmeler sııvaşları da beraberinde
getirmiş ve getirecektir.
Tüm bu oluşumların ekmeğin bölüşümündeki
adaletsizlikten kaynaklandığı, zengil} ülkelerin
pazar arıyışı kaygılarından doğduğu bir ger~ktir.
Jeopolitik konumu, günden güne artan genç nüfusu ve hayli dinamik yapısı ile herşeye rağmen
gelişen ve büyüyen Türkiye bu oluşum içerisinde iştah kabptan bir hedef olmaktan kendisini
alıkoyamamıştır. Laiklik karşıtı eylemlerin artmasından, PKK terönönün yaygınlaşmasına kadar oynanan oyun aşikardır.
Oysa Türkiye, yakın tarihinde bu filmi görmüş
ve ,dersini almıştır .. Kazanılmış Kıbrıs Savaşı
Türkiye'ye neye-kaça mal olmuştur? Bugün Kıb
rıs sorununu çıkmaza sokan. nedenlerin başında
neler gelmektedir? Kıbrıs Türkünijn kendi evini,
arazisini Rumlara sattığı gerçeği ortadadır, yani
Türkiye Kıbrıs'a her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmış ama Kıbrıslı kendi kendisine sahip
çıkamanuştır. -Bu oluşumlardan ders almak,
makropolitikaları ·oluştururken sonuçlarını iyi
hesaplamak gerekmektedlı:.
İç olaylar yeteri kadar insanımızın ölümüne neden olmaktadır. Türkiye'nin komşularında olabilecek olaylarda gü-gövde gösterisi yapması istenmiyor, yalnızca banşcı _ çözümler üretmesi
.bı:kmeni yor.
·
Ne denli savaşsız bir dünya istiyorsak da, bunu
engelleyemiyoruz, o halde biz savaşsız kalmayı
başaralım.
·
Unutmayalım, önce .biz.şonra başJcaları. Bunıı. kı
zanlar olacaktır olmasına ama bunu biı.e öğreten
onlar değil midir? ·
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ODA- Il'İll ÖQell)li.-t>ir bölütnilmi i~ tta,:.
SI'NlN
AÇl'IÖİ
. vanl(l sonuçlanabilmesi 1~in ·
·
DAVA lLe DURDU- _..-planlarda "kamu yaran" bulunup
RULAN BOOAztÇt PLANLA- oulunıııadığınm tesbit edilmesi ;,
-RiNA YAPILAN tr1R:AZ RED- gerektiği yönündeti. ~ htHabif
DEOlLDt.
.
oluşturuyor.
· 1
,
-BÖLGE İDA!ffi MAHKEME- ~ahkeme kararıria göle, ~ st, -BEŞİKTAŞ, ·s ~ ve lar Odasmın sö~on~u davayı
BEYK.OZ'DA 1988 PLANLARI- .açmasındald-temel gerekçe olan:
NA GÖRE YAPILAN İMAR · bu p i ~ ; ,
UYGULAMALIRININ HUKU- "... 29600 sayılı Yasayla 1983 yiKA A YKIRil..IÖINI BİR KEZ tındaki durumuyla koruma altına
DAHA
VURGULAYARAK, alınan ve rekreasyon alaliı haline
Y'ÜRÜTMEYİ DURpURMA getirilınesi amaçlanan lloğaıiçi
KARARINI YİNELEDİ.
,
al8JJında nüfus ve yapı, yoğunlu-BOÖAZtÇt GERİGÖRÜNÜM ğunun arttırıldığı. yas~ belirle..
VE ETKİLENME BÖLGELE'.. nen ve değiştirildiği kamu yararı
RiNDE İMAR UYGULAMASI na aykırı olarak kişi yararına
YAPILABİLMESİ İÇİN:
yeşil alanların konut yapımında
. 1988 ONAYLI 1/500(t ÖL- açıldığı, nazım imar pl~arıııın
ÇEKLt PLANLARIN BOGAZİ- etaplar halinde yapil,amayacağı,
çt YASASINDAKİ KORUMA 31'94 ve'3030 sayılı yasabükümİL{(ELERINE UYGUN HALE
terine aykırılıklar bulunduğu, '
GETİRİLMESİ;
. , plan değişildijiıide şehircilik il~
PLANLARIN, BEŞİKTAŞ, kelerine, planlama süreci ve tekSARIYER ve B~YKOZ SINIR- nilerine, koruma ilke ve anlayışLARINA GİREN KESİMLERİ- larına aykırılıklar bulunduğu ..'." __,..
N1N KÜLTÜR ve .TABİAT yönündeki. iddiaların incelenerek
VARLIKLAfuNI
KORUMA
davanın sonuçlanabileceği de,
KURULU
'tARAFINDAN hükme bağlanıyor
. ONAYLANMASI
GEREKİYOR.

Ama

.-

r

•

Ferah ola lnşall~h
...
B

.
u sayıyı nasıl doğrultacağımızı bilemedik! Bayram haftası
gelmeden, matbaalar felç olmadan · hazırlığımızı bitirmeyi
planlamıştık amma şu zamana kadar emektar yazarlarımızın
dışında yazı gönderen olmadı . Artık gazeteyi ne ile çıkarırız bilmem,
çıktığında hep birlikte görüp, ferahlay14cağız ...
\

Artık

biraz gayret edin okuyucular!
Şu gazeteyi okuduğunuz gibi biraz da yazmayı deneyin!
Korkmayın; kalem insanın eline yapışmıyor!
(
Yazın, b*1n nası~ ferahlıyorsunuz?
/
Benim gibi ...
Empreuıtronumuz, yine mutad "öteki işler"i nedeniyle '.yurt dışında
bulunduğundan gazete toplantısı onsuz yapıldı. Bu aradaİstanbul'un
giderek · zorlaşan işleri herkesin içini karartacak boyutlara geldi.
Neyse ki biz bugünü ve dünü ile yarı yarıya uğraşıyoruz da biraz ferahlayabiliyoruz.

Ya Belediyer ne yapsın?
• Sokaklara dağ gibi çöp yığılıy
ken.
• Karanlık geçitlerde insardara
· tecavüz edilip, direnenler öldürülürken ,.
• Otobüs duraklarında hemşefıri
ler birbirini itip kakarken,
• Otomobiller kaldırımları, yayalar yolları işgal ecdrken,
• Hastahanelere musluklu plastik su bidonları yerleştirilirken,
• Yağışla birlikte çamur herşeyi
örterken,
• Kamunun arazilerini mafya parsellerken ,
• Küçük Asya lstanbul kapılarına dayanmışken,

Mimarlar Odası'nın açtığı dava
sonucunda, İstanbul 1. İdare
Mahkemesi'nin 4.12.1°992 gün ve
1992/552 sayılı kararıyla yürütmesi durdurulan 15.7.1988 onaylı, 1/5000 ölçekli Boğaziçi .Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri
. Nazım İmar Planı Revizyonu
için, İstanbul Büyükşefıir Belediye . Başkanlığı'nca "planların')'a:- .
_sal olduğuna dair" yapılan itiraz,
İstaııbul Bölge İdare Matikemesi'nce göriişülerek k~a bağlan
dı.

Belediyeler nasıl ferahlasın?
\

Ama hep birlikte de

izlediğimiz gibi;

peşinde:

.

bu aralar herkesler ferahlama

Özel radyolar FM bal).dında TRT istasyonlarının üzerine doğru,
Özel televizyonlar birbirlerinin kanalına d,oğru,
Enflasydn. ejderhası hallçın pantalonunun arka cebinin oral~a doğru,

r

İktidar muhalefete, muhalefet iktidara doğru,
Katil namlular gazetecilere doğru,
Kalorifer bacaları İstanbul semalarına doğru,
Egzostlar vatandaşın bumuna doğru,
Hükümet Çankaya'ya, Çankaya Hükümet'e doğru,
Dost ve kardeş Kürt, Arap, Yunanlı , Rus, Acem Bulgar
milli çıkarlarımıza doğru,
iıaıı...

komşular

Ferahlarken, biz vatandaşlar da çareyi birbirimizin, ağzuia ferahla/

~ -ı.

-

eksikliğin tamamlanmiş olduğu

belirtilerek, · bu işlemin yapıhna
dığı, BEŞİKTAŞ, SARIYER ve
BEYkOZ .ilçe sınırlarına _giren
kesimlerde, yürütmeyi durdurma
kararının geçerliliğini koruduğu
· hükmüne ·varıldı ve bu bölgelere
ilişkin itiraz reddedildi.

-

makta bulmuşuz
çok mu yani?

Mahkemenin 1.2.1993 gün ve
1993/1~4 sayılı kararında, sözkıO
nusu planların Üsküdar ilçe ·sınır
larına giren kesimleri için daha
sonra ilgili Koruma Kurulu'nca
onay verildiği- ve böylece yasal

DAVANIN KARARA BAGLANABn.MESt
İÇİN,
İMAR
PLANLARININ "BOOAZİÇİ~
~ KORUNMASI" tt.KBLERI
AÇISINDAN DA / INl"ELENMESl VE KAMU YARARINA
DÜZENLENMESi• GEREKI. YOR.
Bölge İdare Mahkemesi ,karan-

;

GERİGÖRÜNlJM

.

·Eki: Bölge idare Mahkemesi'niıf
01/02/1993 gün ve 1993/154
sayılı lqırari.

(şj-

peşlerinden

gidiyorum

Ana kız.
Utanır

da belki

Anas ının s ırtındaki

Yeldirmeden,
Kız

Kostantıniyye şiirle'ri
KONSTANTİN KA VA FİS

ŞEHİR
"Bir baş ka ülkeye, bir b aşka denize giderim," derin,
"bundan daha iyi bir başka şeh ir bulunur elbet.
Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyl a karşı karşı ya;
-bir ceset gibi- gömülü kalbim.
Aklı m daha ne kadar kalacak bu çorak yerde?
Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam,
kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün,
boşun a bunca yı l tükettiğim bu ülkede."

bir adım önde gider

Yeni bir ülke bulamazsın, bir başka deniz bulamazs ın.
Bu şehir ardından gelecektir. Sen aynı sokaklarda
dolaşacaksın gene. Aynı mahallede kocayacaks ın ;
aynı evlerde kır düşecek saç larına.
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir
ummaBineceğin gemi yok, çıkacağın yol yok.
Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde de.

esf-

Sezdirmeden.

I

Beşiktaş 'ta
Sağı anıt,
Ortas ı

Barbaros

solu türbe

kare

şey

Çeviren: Cevat .Çapan

Meydanı

WİLLİAM BUTLER YEATS

şeklinde,

BİZANS' A YOLCULUK

Parkıdır yoks ulların

Bilhassa yaz aylan .
I
Fidanların mezarl arın

Y ontulu

taş lar

önünde

Yaşlılara göre değil bu ülke, Gençler
Birbirlerinin kollarında, ağaçlardaki kuşlar
-O ölen kuşaklar - türkülerinde,
Som balığı dolu dereler, uskumru taşan denizler,
B alık , et, ku ş yaz boyunca
Edinilmiş , doğmuş ve ölen ne varsa, övmekte.
Hepsi o duyusal ezgiyle kapılmış
Yaşlanmak bilmeyen aklın anıtlarına kayıtsız .

çepçevre,

Yer yer banklar konulmu ş
Meydana

dolmu ş

millet,

s ıra s ıra oturmu ş .

Ah genç
Sıralara

kı z

kalbi,

bakar elbet.
II

.

TMMOB lWmarlar Odası
htaıibul Büyükkent Şubesl

manas ız

ve

Gezmeye çıktıkları vakit

-HER TÜRLÜ İM~R UYGU- '
LAMASININ HEMEN DUR- ~
DURUL~SI GEREKİYOR~

Bölge İdare Mahkemesi'nin .bu
kararı g~ğince, Boğaziçi Geri
Görünüm ve etkilenmt bölgelerin<Je, 1988'de onaylanan 1/5000
ölçekli planlara ve daha sonra
·bu planlara dayanılarak üretilen
1/1000 ölçekli ·U,Ygulanul imar
planlarına göre, B'eşiktaş, Sm1yer _
ve Beykoz ilçeleri sınırlarındaki
her türlü imar uygulamasının hemen durdurulması gerekiyor.
Bu bölgelerde yeniden imar uygulaması yapılabilmesi ,'{e inşaat
izni verilebilmesi için ise,
·
-Sözkoqusu imar planlarının; Bo- ·~
ğaziçi · Yasası'ıida · öngörülen, '
"Boğaziçi'nin doğal, ve kültürel
zenginliklerinın kol'llllm9ı; ve
bu ~lgede yapı ve nüfus yoğwı
luğuınııHU:ttınlamaması" yönün. deki ilkelere aykırı Qlan nitelilde. rinin düzeltilmesi;
_.,
-Planların bu doğrultuda düzeltilmesi sağlandıkt'an sonra, ilgili
Kültür ve Tabiat Varlıkları K.;,ru~ Kurulu'nun onayı alınarak yeniden yürürlliğe .girmesi, gerekiyor.

ayıp

Biliyorum,

HAHERLERI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

M eydanın

Karaya

ileri deniz kıyı s ı

Değersiz

Sınğa geçiri lm iş

İskele gazinosu yanda

Sulara

bir

şeydir kocamış

insan,
bir paçavra, ola ki
Ruh el çırpıp türkü söylesin, daha gür söylesin
O ölümlü giysideki her yırtık için,
ama türkü söylemeyi öğreıen okullar yok
Kendi görkeminin artıtlannı incelemekten öte;
Ben de bu yüzden denizleri aşıp geldim
Bu kutsal Bizans şehrine .

çeki lmi ş. kay ıkl ar,

dökülmü ş ı şıklar.

Üsküdar şu karşıs ı.
O nemli topraklara
Ana çöker yorgun
Kalmı ş

gözü arkada

Kendi ayakta

)

.

III

arg ın ,

EMİRGA.N'DA ÇAY SAATİ
çerağan saray ı 'ndan

büyükdere 'ye
eski çınarl arı n
u zadı ğı yerde gizlice akşa m lar ın
baş l ay ı p adetii kend ini dinlemeye
kafeslerin ardın da bol gözlü bir kadın
ans ı zın g i yd iri lmi ş ipek feraceye
bir çay ya lnı zlı ğı emirgan'dan öteye
ü ş ümek sonbah arı nda

değd i kçe ı sınd ı ğ ı ya l d ı z lı bardağ ın

nedim'den yan s ı mas ı tatyos efendi' ye
tehna bir genç k ı z sesiyle h icazkar'ın
kuytularda çürüdüğ ü bağdadı ya lıl arın
yorgun sarmaşıkl arı y l a sarkm ı ş bahçeye
gibi d ağ ılı r boğaz'da
donuk bir yağmur pusu
istinye'de gemilerin karan lı k uykusu
k ırık direkleriyle da l g ın ve hasta

rü zgarı n geti diği

Tanrının

kutsal

ateşinde,

bir duvann
gibi duran bilgeler,
Çıkın ateşten , dönün halka olup çevremde,
Türküler öğretin ruhuma, yakıp
Kül edin kalbimi, istekleriyle hasta,
Ölen bir hayvanın gövdesinde
Ne old u ğu nu bilmeyen; al ın götürün beni
Altın mozayiğindey mi ş

kı z ın.

A TİLLA İLHAN

soğ u k ku ş l ar

Ey

birden içimi kaplayan ölüm korkusu
selam verilince meçhul bir namazda
gazali 'yse biraz mevlana biraz da
kubbenin a l tındaki divan uğ ultu s u
'şeref vapurundan en kirli beyazda
yüzlerce harbi yeli sürgün yolcusu
havada bir as ılm ı ş adam kokusu
İ s tanbul jöntürkleri hüzzam bir yasta
geceleri bebek 'ten
o kadar bitiremedi ğ i
en yılgın sonbahar benim gözlerimdeki
çok daha dum a nlı mütareke günlerinden
alaturka saat kaçta ikinci tömbeki ·
miralay sadık bey ' in nargilesinden
dem çekip kumrular gibi sebilleri şenl e ndire n
osmanlı sehpalarının gölgesindeki
emirganda acılaşmak koyu bir semaverden
çaylar gibi kararı p kaç defalarca eski
bir şiir üzüntüsyle müseddes biçimdeki
çoktan unutulmu ş kilitli defterlerden
'
r::,Jj/__
(1962)
A\llK Sh'ASI GAZETE
~
yank ı larıyla te laş lı
motor l arın ta ş ıyıp

Sonsuzluğun ustalığına.

IV
Bir kez doğadan sıyn l sam, bir daha
Doğa l bir biçim almayacak bedenim,
Yunan kuyumcularının uyuklayan imparaıoru
Uyanık tutmak için dövme alun
Ve altın varaktan yapt ıkl arı biçimlerden başka;
Ya da altın bir dala kondurd ukları o kuştan ,
Bizans ' ın hanımlarıyla beylerine
Dünün, bugünün ve yannın öyküsünü şakıyan.

Çeviren: Cevat Çapan
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Beyaz Ruslar'ın
gece kulüpleri

1

Robert de CLERY

.

BANINE
Azerbaycaıı'ın

Baııiııe

en önemli ailelerinden
birinin kızı olarak dünyaya gelen
Banine, 1924 'te bir süre kaldığı
İstanbul üzerinden Paris'e göç etmiş
bir ya:ardır. 1920'/i yıllarda
A :erbaycaıı'da Ticaret Bakanlığı da
yapm ış olan babasının babası, bugün
Bakı'i'da Bilimler Akademisi olarak
kul/anı.lan ünlü İsmailiye biııası111
yaptırtan Musa Efendi'nin oğluydu.
Petrol zengini Müslüman bir ailenin
kızı olarak dadıların elinde büyiiyen
Baııiııe pek çok yabancı dil öğrenme
olanağı buldu. Paris'e yerleştikten
sonra ya:dığı kitaplar onu üne
kavuşturdu. "Nami ", "Paris Günleri",
"Afyonu Seçtim", "Jüngen'in Portresi"
gibi roman ve a111 kitaplarının
yaıı ısı ra Dostoyevski, Jüngen ve
Tatyana Tolstoy'daıı yaptığı
çevirilerle de tanındı. Aşağıdaki
metin, "Kafkas Günleri" başlıklı
oıobiyografısiııin son bölümüdür.

16 yaşıııda

Güzelliklerin azaldığı
ve her geçen gün
biraz daha
yalnızlaştığımız

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

"Her kim ki, size

şehrin saraylarında,

Roberı De Clery, Ja da Clari' li Roberı, "Kutsal Toprak/arı"feıheımek ü:ere yola çıkan, ama /204 Jılında /sıan
bu/'unfeıhi ve Anado/u'da Latin devleılerınin kuruluşla
rıJla sona eren fV. Haçlı Seferi'ne katılan soylulardan
birı. Fransa'da Amiens Kontluğu 'na bağlı soylu bir aile-

nin ÜJesi olan Clari'/i Roberı,aynı :amanda "/sıanbu/'un

Alınışı" adını taşıyan bir kroniğin Jazarı. Ortodoks Bi:anslıların Latin serpuşu yerine Müs/üman sarığı'nı yeğ
/emesıne yol açan iV. Haçlı Seferi'ni anlatan bir başka

kronik daha var. Bu seferindüzenlenmesi için ilk harekete geçenlerden bıri olan ve seferi yönlendiren komitede
Jera/an Villehardouin 'in kroniği.
Villehardouın , amacına ulaşmayan , tam aksıne Hırisıi
yan/ara yönelen bu seferin sorumlularından biri olarak,
Japılanları Takdir-i ilahiye bağlamaya çalışan bır ya:ar.AJnı s:amanda ilk Fransızca tarihkitap/arından biri
olan bu kronik/erden ikincisinin yazarı Clari'li Roberı
ıse, bır küçük soylu olarak daha çok lsıanbul karşısında
Jaşadığı şaşkınlığı ve lsıanbul'un 'önde gelenler' tarafın
dan nasıl soyulduğunu anlatıyor. Bu yüzden, C/ari'li Roberı'in kııamında, dönemin İsıanbu/'u karşımıza biraz
çarpıtılmış, bıra: efsaneleri ile çıkıyor.Kiıapıa kul /anılan
dil ise, kelimelerin yazılışları günün yazılışına çevrilmiş
olmasına rağmen , oldukça eski ve "ilkel". Bu yüzden,
cümleler ve cümlelerin birbirine bağlanışı okuyana ilk
eldeçokyadırgatıcı geliyor.

görkemin, manastırlarındaki g ü zelli ğin ve
yüzde birini anlatsın, o yalancı olacaktır"

anlattığım gibi, şehir
c ılar yerleştirilip , saraylar

Size

zaptedilerek hada ele geçirilince, saraylarda 'çok' demekle bile anlatıla
maz ölçüde zeng inlikler buldular. Ye
Bouke de Lion saray ı hem zengin liklerle
doluydu, hem de s ize anlatacağım şekilde
yapılmı şt ı. Marki'nin yerleşti ği bu sarayda,
hepsi biribiriyle bağ ıntılı ve hepsi alt ın
mozaikten, tam tamına beşyüz oda vard ı.
Ye içinde büyüklü-küçüklü tam tamına
otuz kilise vardı ve içlerinden Kutsal Kilise ad ı verilen bir tanesi öylesine zengin ve
görkemliydi ki , normal olarak demirden
yapılan menteşe, şerit ve benzeri parçalar
içinde baştan aşağı gümüşten imal edi lmeyeni bulunmadığı gibi; yeşimden, somak iden ya da başka zeng in ve değerli taşlar
dan olmayan sütuna da rastlanmıyordu. Ye
bu kilisenin zemini öylesine pürüzsüz ve
parlak bir beyaz mermerdendi ki, tıpkı
kristali andırı yord u ve bu kilise öylesine
zeng in ve görkemliydi ki, hiç kimse onun
yüce güzelliği n i ve görkemini anlatamaz
size, asla . Bu kilisede birçok zengin kutsal

emanet de vard ı. Burada,Hakiki Çarmıh' ın
insan bacağı büyüklüğünde ve yarım toise
uzunluğ unda iki parças ını , Hazreti l sa'nın
böğrüne saplanan mı zrağ ın demiriyle, elleri ve ayak l arın a m ı hlanan çivilerden iki tanesini, ayrı ca ufak bir kri stal ş işede de kanından
epeyce bir miktarı bulmak
mümkündü. Sonra, O'nun giydiği ve Calvaire Tepesi'ne götürürlerken sırtından aldıkları tünikle, başına takıl an , dikenleri
hançer uçları kadar sivri , kamışlardan yapılmış mübarek taç da vardı. insan orada
Meryem Ana'nın elbisesi ile, Aziz Vaftizci
Yahya'nın başın ın yanısıra, size nakledemeyeccğim ya da hakkında tüm gerçeğ i
anlatamayacağım çok say ıda zengin kutsal
emanet de bulabilirdi.
Şimdi , bu kilisede size anlatmayı unuttuğumu z bir kutsal emanet daha var. Çünkü
kilisenin tam ortasında, iki ağır gümüş z inc irle as ılmı ş, zengin iki altın kap duruyor.
Bu kaplardan birinde bir kiremit, birinde
de bir kum aş var. Ye biz size, bu mukaddes emanetleri n nereden geldi ği n i anlata-

VILLEHARDUIN

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

zenginliği n

Okuduğunuz, seyrettiğiniz,

cağız.

Bir zamanlar Konstantinopl'de m übarek bir adam vardı. Bu mübarek adam,
Allah rı zası için bir dulun ev ine kiremit
kaplıyordu . Ye o kirem itleri kaplarken,
Efendimiz ona göründü ve ona dedi ki
(ş imd i , bu iyi adam beline bir kumaş sarmıştı ). "O kumaşı bana ver. " Ye iyi adam
kumaş ı O'na verdi ve Efendim iz Yüzünü
bununla örttü . Oyle ki, Yüz h atlarının izi
kum aşa çıktı. Ye sonra kumaşı iade etti ve
ona kumaş ı yan ında taşıyıp, bununla hastalara dokunmasını, buna iman duyan l arı n
hastalığının şifa bulacağ ını söyledi. Ye iyi
adam kumaşı alı p götürdü . Ancak, götürmeden önce, Tanrı kum aşını ona iade ettikten sonra, iyi adam bunu alıp, akşam
duas ı saatine kadar bir kiremidin altına
sakladı. Akşam duası sırasında, oradan g iderken, kumaşı da aldı ve kiremiti kaldırır
ken suretin yalnızca k umaşa deği l , kiremi de de geçmi ş ol d uğunu gördü ve kiremitle
kumaşı yanında götürüp, daha sonra bunlarl a birçok hastaya şifa verdi.
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izlediğiniz

tüm
etkinliklerin
tadına varmak istiyorsanız ...

Hürriyet Gösteri'yi de okumalısınız
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efil vapurun Karadeniz'i katettiği altı gün boyunca mide bulantıs ı bir an bile beni terketmedi.
Türkiye'ye ayak bastığımda tamamiyle bitap bir haldeydim.
ama kendi halime dönmem topu topu
onbeş dakika tuttu.
Yeni kurulmuş Türk Cumhuriyetinin ilk
görünür etkisi peçelerin boyunun kısal 
ması, hatta kadmların yüzlerinin ortaya
ç ıkmasıydı. Pek çoğu yalnızca küçük bir
tül ile örtüyorlardı yüzlerini, dahası bu
tül hemşirelerin ku ll and ıkl arını andırı 
yordu. Tek farkla ki çeşitli renkler ve biçimler göze çarpıyordu .
Müslüman olduğum için hem ülkenin
geleneğini benim eyip temelde hoşuma
giden bu süsleme biçimini benim edim
ve sokaklara fırladım. Ama ilk görüşte
istanbul'dan hemen s ıkılmakta gecikmedim ve büyük bir sabırsızlıkl a beni Fransa'ya götürecek pasaportumun hazır olmasını beklemeye koyuldum. Bu ırada
olmad ı k bir şey oldu. Babamdan gelen
bir mektup, Cemi l'in İstanbul'da kend isini beklemek durumunda kalacağını gösterdi: B u mükemmel damat da kendisine
ihtiyaç duyan kayınpederinin sözünden
hiç dı arı çıkamadığı için, karar karşısın
da boyun eğmek zorunda kaldı ve benim
pasaport işlerimle ilgilenmeyi bir kenara
bıraktı. O sıralarda Fransa'ya gitmek için
Orient-Express'in geçeceğ i bütün ülkelerden vize almak zorunluluğu vardı ve
bu öylesine zorlu bir işt i ki, tamam lanması hemen hemen iki ay alıyordu. Bunun üzerine bir kez daha ehrin yüzüne
bakmaya karar verdim. Temcide iyi tanı
dığım bir kültü r' olduğu için genellikle
başka yabancıların artık bulunamayacağın ı bilmedikleri için arama şaşkınlığına
düştükleri o yitik Bizans'ın peşinde değildim. istanbul'da yalnızca sultanların
ve müslümanların ayna ı olan bir şeh ir
arıyord um. Denizin dört bir yandan kuşatt ığı ve biricik bir konum kazandırdığ ı
bu şehrin sokaklarında hemen her gün
farklı bir cami, farklı bir ortam arıyarak
geziniyor, sonra yeniden başlıyordum.
Bu dönem İstanbul'unun bir diğer ilginç
yanı da sonradan yavaş yavaş Batı 'ya
doğru göç edip sonunda Paris'te karar kı 
lacak Beyaz Ru kabarelerinin varlığıy
dı. Şehir tıklım tıklım Rus göçmenleriyAdamlar
birbirlerine
le
doluydu.
giriyorlar, elden mücevherleri yok pahas ına çıkartıyorlar, ya da ayakta kalabilmek için önlerine çıkan her türlü işi kabul etmek durumunda kal ıyorlard ı.
Kadınlarsa, daha çok ayartıcı bir rolü benimseme yoluna gitmişlerdi. Genelde
başarıya da ulaştıkları
öylencbilirdi.
Onlara biçilen paha bir hayl i yük ekti ve
etraOarından adam eksik olmuyordu.
En hoş gece ku lübünün adı Siyah Gül
idi. Kocam arasıra beni oraya götürüyordu . Bana kalır a bunu yapma nedeni de
orada ilgilendiği bir "konsomatris"in bulun masıydı (Pinti müşterileri tüketime
iten Rus kadınlarına konsomatris adı veriliyordu). Ben e bu olup bitene aldırmı
yordum, keyfime bakıyordum. o güne
kadar bu tür yerlere hiç gitmem i şt im.
Çok ciddi bir genç insan olunmadığı sürece, kişinin ancak düşleyebileceği türden bir zarafete ahip bu hayat biçimi
beni çok çekiyordu.
Bir Rus şarkısı bir başka Ru şarkısını
izliyor, şampanya şişeleri nin ardından
şampanya şişeleri geliyordu. Garip olan,
bu zevk mekanı olarak tanımlanabilecek
yerlerde sıradan tanımıyla eğlenceden
eser olmamasıydı. Tuhaf bir nostalji,
müziğin ve melankolik romansların eşli
ğinde büyüyor ve görünüşte seçkin bir
hüznün neşe ile örtülme çaba ı ortaya ç ı -
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kıyordu. İzlenimlerim i paylaştığım bir
müdavim, bu atmosferle ilgili olarak,
yüzünde hiçbir gülümseme emaresi olmaksızın "Buraya gülmek için değil, ağ
lamak için gelin ir" demişti. "U nutmayı 
n_ız ki, biz her şeyimizi
yitirdik:
Ulkem izi, servetimizi, Çar' ımızı..." Sonra da bana garip bir yaratık görmüşce ine bakmı ştı. "Belli ki -diye düşünüyor
olmalıydı- bu kadın gerçek bir Rus değil, olsa olsa damarlarında tek damla
Slav kanı akmayan barbarın, müsl'ümanın teki." Hemen ekleyeyim, bu müdavim aslında bir prensti . Eğer aklından
daha beter bir şeyler geçmediyse, herhalde hakkımda bunları düşünmüş olsa
gerekti. Gene de bardağını şerefime kaldınrken, yüksek sesle "Yaşasın bizim
kutsal Rusyamız !" dedi.
kibar bir tavırla ben de ona eşlik ettim.
aslına bakılacak olursa, kutsal Rusya beni pek ilgilendim1iyordu. Ama onca para beni eğitmek içir harhalde boşu boşu 
na harcanmış olamazdı. Bu nedenle de,
kadeh kaldırdım ve iyi niyetimi göstermek için bir parça şampanya içmeyi reddetmedim. Gerçekten de her şey lerini
yitim1iş bu zavallı insanları hor görmemek gerektiğini biliyordum. Kaldı ki
bizlerin de durumu daha farklı değildi.
Gündüzleri camilere, geceleri gece kulüplerine yaptığım ziyaretler arasında
zaman çarçabuk geçti gitti. Gene de İs
tanbul'dan uzak laşma konusundaki sabırsızlığım azalmamıştı; üstelik yanımda
Cemil olmaksızın gideceğimi bilmek, bu
sabırsızlığımı iyiden iyie arttırıyordu.
Kızkardeşlerim bana gönderdikleri mektuplarda hiç Cemil'in hal -hatırın ı sormuyorlardı. 'Terbiyeli' oldukları için, lütfen
bir selam gönderiyorlardı topu topu. Bu
da onu bir hayli hüzünlendiriyordu. Bu
yeni girdiği aileden yavaş yavaş dışlan 
maya başlandığını farketmişt i . Açıkçası,
yanılmıyordu da. Babam bir yana, bütün
ailem bu evli lik nedeniyle hoşnutsuz luk
larını gizlememişlerdi. Benden bir hayli
büyük olduğu için kızkardeşkrim tarafından alay konusu haline getirilmesi,
1stanbul'dan Paris'e tek başıma gitme
fikrim konusunda duyduğu tedirginl iğ i
de arttırmaktaydı. Hana bu nedenle bir
gece karşıma geçip ağladı da.
Cemil İstanbul'a gelir gelmez, ilk iş olarak BakQ'dan göç etmiş ve on nefeslerine kadar poker oynamkta kararlı birkaç
eski arkadaşını bulmayı ihmal etmemiş
ti. Siyah Gül'e gitmediğimiz gecelerde,
ucuz olur düşüncesiyle kiral adığımız
mobilyalı apartmanda neredeyse sarhoş
olurcasına pokere dalan Cemil'i beklemekle vakit öldürüyordum. Bu daireye
taşınmadan önce kaldığımız Tokatlıyan
Oteli, İstanbu l'un en iyi iki otelinden biriydi, ama çok pahalıydı; daha mütevazi
bir otele geçme fikri de bizi sarmamıştı.
Kısacası, Cemil'in son meteliğ im izin de
tükendiğini bildirdiği ana kadar vaktimin büyük bir kısmı mücevherlerimin
sat ış ından gelen gelirin eridiği poker
partilerinde ona eşlik etmekle geçti. Paralı yaşamaya alışkın bir adamın parası 
nı yitirir yitim1ez yapacağı ilk i ş, borç
almaktır. Cemi l de öyle yaptı zaten. ama
edinebildiği miktar bizim topu topu üç
kere daha Siyah Güh'de eğlenmemizi ve
dört kere de kulübe gidip onun poker
oynamasını sağlamaya yetti ancak.
Gitmeme bir hafta kala, arada Cemil'in
mektup yazmayı ihmal etmediği babamdan bir miktar para geldi. Çok büyük bir
meblağ değildi bu gerçi ama, hem acil
borçlarımızı ödedik, hem benim tren biletimi satın aldık, hem deCemil'e bir seferlik poker oynama şans ı çıktı. inanıl
maz bir şey ama, iki gece içinde

DEVAMI ONSEKİZDE

~

BiziM~şEHiR

BiziM~şEHiR

~------------------------------- HABERLERİ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __,

ABERLERİ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

~

_.Orhan Duru

KÖŞEBAŞI
Post- modernizm'den sonra
art gi ri yor ve ardından kar yağ ı yor. Fena halde kar ve Leman. M art kan .. . Özelli ğ i var
mı bu kann? B ir öze lli ğ i o lm alı ki deyimlere bile g irmi ş.
Kar yağ ı şına bir de yıl dı z- p oyraz ekleniyor. Sokaklarda e lektrik te lleri v ınlı
yor, antenler ötüyor. S oğ uk , c i ğerlere
ve kemiklere iş l iyor. Ru tu be tli soğ uk .
Eve girmesin diye pencere ke n arl arını
tıkıyo ru z. Ama bir yolunu bulup gene

M
sızıyor.

Tam o

sırada

elektrik kesi liyor. So-

ğuk, yaln ı zlık ve karanl ık. İçimize bü-

zülüp bekliyoru z.
(Bunları yazarken duru m böyle. Ama
bu gazete yayınland ı ğ ın da gü nlük güneşlik bir hava olabilir. Is tan bul 'un
havası bu, oynak ... )
İşte bu durumdayken sokaktan geçen
bir satıcının sesi d uyuluyor:

ırka-i
şerif
Gali KAYNAK

-Boza ...
Daha

doğrusu şöyle:

-Boooo .... za.
Boza .. Ne ilginç bir içecek? Kalın ve
içimi zor. Kimi "Biranın ağa babası"
diyor. İçinde yüz 4 oranında alkol bulunduğunu söyleyenler de var. Gizli
alkol nedeniyle bu çeş i t içkilerin yasak olduğu dönemler de seveni pek
bolmuş. Boza içip sarhoş o lanlara
rastlanırmış. Ben görmedim, kendim
de denemedim.
Dünyada az bulunan bir acaip içecek
giderek azalıyor. İstanbul'da üreten ve
satan birkaç yer var, o kadar. Yakında
unutulacak.
Karanlıkta otururken, bozayı, sokakta
bağınp durmakta olan bozacıyı, bozanın içinde taşındığı güğümü düşünü
yorum. Boza, Kış'a uyğun bir içecek.
Hemen akla salep 'i getiriyor. Salep de
ortadan kal ktı. En çok trenle Eskişe
hir' den geçilirken içi lirdi.
Bu noktada yitirmekte olduğumuz
özel içecek ve yiyecekler çıkıp_geliyor
belleğimden birbiri ardına. O meğ in
"Demirhindi.." Son olarak Hac ı be
kir'de satılıyord u . Şimdi bulmak olas ı
değil. Limonata bile tarihe karışıyor.
Şimdi kola'lı içkiler ve yabancı gazozlar dönemini yaşıyoruz. Oysa "demir hindi" kolayca ko nulabili r teneke
kutulara.
Böylece çağdaş l aşt ı rmı ş
olurduk eski bir geleneği. (Bu nun adı
na post-modemizm diyorlar.)
Türk mutfağının yok olmakta, yitmekt(? olan başka üstün ürünleri de var.
Omeğin: T ur ş u . Bitecek birgün. Turşu suyu da ... Ta v ukg öğs ü , kazandibi ,
aş ure, k eş kül yol olmak üzere. Su
Muhallebisi de öyle. Güllaç ancak
Ramazan'da beliriyor. Kuş göz ü'ne
ne dersiniz?
İşk e mbe çorbası ile Paça 'yı bi le un utacağız gibime geliyor.
Ama karamsar o lmaya gerek yok.
Elektrikler geldi.
Ortalık aydınlandı.

Eski lezzetleri ve damak tadını ko rumak için müze açmak o l a n aksız .
Yemek kitapları ise sadece kaba bir
formül veriyor. İncelikl er ise ki şi den
kişiye değişiyor.

(sj-
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ekke Em iri Seyit (1) B e rke t'ın
oğ l u Şerif Ebünnebi'n in Yav uz
Hz. Mu hammed'in hırk as ı da

vardı.

Sahabeden (2) Keyp bin Zahr, Hz. Muhammed için bir kas ide yazar. Y az mı ş
olduğu bu kasideyi kendi lerine okur.
Kasideyi pek beğenen Peygamberi miz,
armağan olarak üzeri ndeki h ırkay ı çıka
rarak bu zata verir.
İşte1 Yavuz Sultan Seli m'i_n M ı s ır seferinden dönerken 15 17'de Istanbu l'a getirdiği h ırka bu hırkadı r.
Yavuz Su ltan Selim İstan bul'a gel ince,
ara l arında H ırka, Şeri fin de bu l u n d u ğ u
makaddes emanetleri, gü mü ş san d ık ve
kutular içi nde Haremi Hümay unun taht
odas ın da muhafaza e tmi ş tir.
Bilahare, H ırkaı Saadet da iresini yaptı
rarak, mukaddes emanetleri buraya nakletmiştir.

Yavuz Su ltan Selim tarafınd a n ya ptırı 
lan Hırka i Şerif dairesi, yasa ge reğ in ce
Silah Ağa, Çuhadar Ağa (3, Ri kapdar
Ağa (4), B aş Katip, Mabeyi nciler, kırk
kadar özel hademe ve bir kaç ya rdı m cı
hademe tarafında n korun makta id i.
Her sene Padişah, A l ay ı Hümay unl a
Topkapı saray ın a giderek Hır ka i Şe ri fi
ziyarete açardı.
Hırka-i Şeri fin b ulu nd u ğ u odada, iki altın ka e içinde gü l suyu bulun ur, bi r gümüş sehpaya seri len meşin örtün ün üzerine de a l tmış kadar yeni ve temi z
· sünger kon urdu.
Padişah erkanı ile bu odaya girince, Silahtar Ağa bu süngerlerden bir veya ikisini gü l suyu ile ıs l atarak Pad işah 'a takdim eder, Padişa h 'da bu süngerlerle
Hı rkai Şeri f-i n içinde b ulun duğu g ümü ş
sandığ ı silerdi. Bu esnada Çuhadar, rikapda r ve d i ğer Ağa l ar, Mabeyinciler,
Has oda lıl ar da diğer süngerleri gül suyunda ıs l attık ta n sonra, H ırka i Saadet
da ires inin d u varl a rını , pencelerenini,
kapıların ı , do l ap l a rını ve pervaz l a rı ellerini n ye tti ği yerlere kadar silerler, sonra
bu süngerler, H a n i' ı Hassa Ağa l arın a
dağıt ılır , onlar da bu süngerleri mu kaddes emanet olarak sak l ar l ard ı.

O gün sabah n a m az ı Hırk a i Ş e ri f in bulundu ğ u mahalde kılınır ve öğ l eye doğ 
ru Has odalıl ar, Hırka -i Ş eri f in g ümü ş
ten ya pılmı ş sa ndı ğ ını , üzerinde som
s ırm a iş l e nmi ş yas tıkl a r bulunan , yine
som g ümü ş te n ya pılmı ş se hp a nın üzerine koyar l ard ı.
Bu sırad a Birinci ve İkinc i imaml arl a,
Has oda im a mı , güzel sesli müezzinler
ve Çav u ş Ağa l a rı ayakta d e v a mlı kuran
o kurl ardı.
Pad i şa h , y anınd ak i a ltın

anahtarla güiçinden
ipek kadife üzerine
ve incilerle i ş l e nmi ş içiçe yedi bohça ç ıkar , bu
bo h ça l ar ın içinden ç ık a n g ümü ş kutuyu
Padi şa h ik inci a ltın anahtarla açar ve
içinden Hırka- i Ş eri f i ç ık arırdı.
mü ş sa ndı ğ ı

P adi şa h ,

açardı.

Hırk a- i

Sa ndı ğ ın
som s ırm a

Şe ri f in

ya ka s ınd aki

dü ğ m eyi

alarak a ltın bir kase içindeki
gülsuyu ile ı s l a tırdı. Bilahare dü ğm e
Amber ateş ind e kurutulduktan sonra yerine konurdu .
Dü ğ m enin b a tırıl a rak ı s l atıldı ğ ı kasedeki su, içinde su bulunan testilere birer,
ikişe r damla d a ml a t ı lır ve Hırk a -ı Ş e rif
suyu olarak erkana hedi ye edilirdi.
(Sultan 2. Mahmut 1825 senesinde bu
adeti ka ldırmı ş tır. )
Bu s ırada To p ka pı S aray ının orta kapı 
s ın a ge lmi ş bulunan Sadrazam ve Seylüli slam da a tl a rından inerek kazasker
ve di ğe r dev let erk a nı ile birlikte saraya
girerlerdi . Burada B os ta n c ı b aş ı (5) ve
birinci Mirahor (6) S adraza mın , ikinci
Mi rahor ve Kıpı c ıl a r Kethüd as ı (7) da
Şey hül is l a m ' ın ko ll ar ın a girerek Bab-Os
Saade (8) di van yerinin o rtas ına getirirlerdi. Kendilerini , b aş l arınd a sar ıklı kavuk, s ırtl arınd a a ltın i ş l e m e li ipek kum aş l a k a plı samur kürk g i y mi ş ol an
Bab-Os saade Ağas ı ve Haznedar ba ş ı
ka rş ıl ar. Ye Ak A ğa l ar k a pı s ı ara lı ğ ın 
daki iki tarafı ehramlarla sarı lı sedirlere
oturturl ardı.
Sad raza mın ve Şey hüli sla m ' ın ge ldi ğ i
teş ri fa tç ı tara fınd a n duyurulurdu . Silahtar, Çuhadar, rikapdar, De lbe nı (9),

Anahtar da ikinci Çuhadar ile süslü elbiseler g i y mi ş yedi köle Sa dra za mın hu-

BOZA

zuruna girerlerdi . Sadra zamın sağ koltuSilahtar A ğa , sol koltu ğ una da çu- ·
hadar a ğ a , Ş eyhüli s lam ' ın s ağ koltu ğ una
Rikapdar A ğa, sol koltu ğ una da Delbent
ağas ı girer, Kazasker ve refakatlerindeki di ğer ze v a tın koltuklarına da Has
od a lılar girerek Ş adırv an kapı s ınd a n geçerler, yerlere serilmi ş kırmızı çuha
üzerinden yürüyerek Hırk a- ı Şerifin bulundu ğ u odaya, Padi ş ahın huzuruna girerlerdi.
Padi şa h kutsal sa ndı ğ ın ya nında, Sadrazam s ağ ında , Darülsaade Ağas ı (10) da
solunda durur, Hırk a -ı Şerifin ziyaretleri tam a mlanın c a da merasim - bitmi ş
olurdu .
Hırk a- ı Şerifin aç ıldı ğ ı günün akş amı
saray muta fağ ında yapıl a n baklavalar
yeniçerilere ve öteki ocaklılara ikram
edilirdi .
S a ltanatın il gas ından sonra bütün bu
usul ve merasimler kaldırılmı ştır .
NOT : Ram a zanın 15'inden
sonra
Hırka -i Ş e rif camiinde ziyarete açıl a n
hırkanın bir ri vayete göre, Hz. Muhammed'in Sahabeden Veysel Karanı' ye
v e rdi ğ i hırka olduğu , diğer bir rivayete
göre de, Veysel Karanı'nin kendi hırka 
s ı o ldu ğ u söylenmektedir.
ğ un a

"İngiliz ordusu, demode hale gelen
savaç araç gereçleri satışa çıkarmış.
Bunların arasında yüzlerce Cheftain
tankı da bulunuyormuş. Savunma
Bakanlığı sözcüsü bu tankların isteyen
herkese 14 milyon liradan satılacağ ını
duyurmuş" Haberi okuyunca
aklımdan bir müziplik geçti, "niye
olmasın" dedim. Niye biz dünya kadar
para verip otomobil satın alıyoruz da,
bir tank satın almayı düşünmüyoruz ?
Ne için mi?
Tabii ki trafiğe çıkmak için!
İstanbul'da ve dahi Türkiye'nin bir çok
yerinde esenlik içinde yol alabilmek
için tank satın almaktan başka bir çare
kalmadı mı ki?
Bu trafik sorunu da kendiliğinden
düzelmeyeceğine , bir allahın kulu da
bu işe kafa patlatmadığına göre!
Düşünün bir kere, bir yere çarptığında
akordeona dönen, ya da mukavva
misali ortadan bölünen, fren
yaptığımzda daha ziyade takla
atmaktan hoşlanan tekerlekli tenekeler
mi daha emniyetli yoksa tanklar mı '.>
Tank daha emniyetli ... Hem de 14
milyon liraya, gözüm aksın sudan
ucuz ... o kadarcık parayı nereye
harcamıyoruz ki? Çoluğumuzun
canından kıymetli mi ?
TEM otoyolunda
giderken , kendinizi
tankın içinde -hissedin
ne demek istediğim
daha iyi anlaşılır!
Bikere hiçbir kamyon gelip size
arkadan toslayamaz, isterse sırtında
40 ton yük olsun! Toslarsa da kendi
bilir icabı halinde!
elbet tankla birazıcık yavaş gidi lir
ama zaten atalarımız dememişler mi ,
"Erişir menzil-i maksuda aheste giden
revicte! diye ...
Şimdilerde, altımızda uzay aracı gibi
otomobillerle son sürat gidiyoruz da
ne oluyor? Ya kendi canımızı
yakıyoruz ya da baş kalarının canını
yakıyoruz .. Ayrıca , dünyanın en hızlı
arabasına binmi ş olun isterseniz,

misal Sülaymaniye
mevkiinde kapana

İlker SARIER yapmakla yetiniyor,

kısılmışsanız,

a ltını zda

mükemmel bir otomobilin
neyi değiştirir?
Bencileyin o tuzağa düşmüş olanlar
çok iyi bilir, Süleymani'ye civarına
elinizi verdiniz mi kolunuzu
alamazsınız!
.
Diyelim çarşıda bir işiniz var, malum
Beyazıt ve havalisinde hergün
trilyonlarca liralık iş döndüğü halde
otomobil parkedecek bir tek yer yok,
siz de yol ortasına araba bırakmama
bulunması

medeniyetini gösterip ç arş ı iç indeki
otoparka doğru yollandını z. Trafiğe
saygılı s ınız ya! ..
Güzel , de otoparka ula ş ın göreyim .
Katlı otoparka y akla ş ma s ı yarım saat
tutuyor, dolu olduğunu öğrenm eni z üç
saniye sürüyor, ç ünkü kahya
bozuntusu biri parka girmeye
hazırlandı ğ ınızı görür görmez eli yle
defol lan buradan gibi bir e l hareketi

l~bul

~

MOVENPICK HOTEL

( I ) Seyit : Hz. Mııh amm ed 'in soyundan gelen.
(2) Sa habe: /-iz. Mııhammed 'i görmüş ve sohbetinde bulunmuş kişi .
(3) Çuhadar : Enderun hizmetlilerin kıymet
lisi. Has odaya mensup en yüksek ağaların 3.
SÜ.

R ikfıpdar : Padişahın yakınında olan.
Bosta nc ı başı : Saray emniyetinden
rıımlu en büyük kişi .
(6) Mirahor : At işlerin e bakan.

(4)
(5)

so-

(7) Kethüda : Devlet büyüklerinin hizmetini
gören, Kahya.
(8) Bab-us saade : Topkapı sarayındaki Ak
A ğalar kapıs ı .

(9) De/bent : Padişahın Sarı k ve elbisesini
muhafaza eden , ve giydiren
( 10) Darüssfıfıde Ağas ı · Kız lar A ğas ı , Sarayda bulunan Harem A ğalırıııııı en büyüğü .

Büyükdere Cad. No: 49 Üçyol Mevkii Maslak
80670 İstanbul/TURKEY

orta s ında bir kamyon durdu di yelim ,
adam mal getirmi ş yük bo şa ltac ak ,
mecbur durmaya. Arkadan
sesleniyorsunu z:
-Birade r çekil de geçeyim!
-Abicim yer yok ki çekileyim , iki
dakka izin ve r ş u dükkana yük
indireyim , gözünün yağ ın ı yiyim!
Adam ne ya p s ın , size yol verse
dükkanı kay bedecek, bir daha ay nı
yere gelmes i iç in iki saat tur a tm as ı
l az ım , yine gelse arka s ınd a y ine
birileri ol acak, nihayet o ras ı bir ticaret
merkezi o ldu ğ un a göre, Bosna' da
o ldu ğ u gibi dükk anl arın sipar i ş e tt iği
m a ll arı yuka rdan he liko pte rl e atmak
mümkün o lm a dı ğ ın a göre, vatan d aş
durmakta h aklı ve man t ı kl ı !
Peki , s iz beklemeye mecbur
mu sunu z? Kendi nize göre iş in iz
g ücünü z var. Yan i iki taraf da
h ak lı ! Bendeniz de d iyoru m ki,
oraya tankla g i rm i ş o l sanı z,
vaziyet çok ko l ay l aşacak,
kamyoncuya 5 dakika izin
vereceksi niz, baktınız sululuk
yap maya başladı, hafiften
gaz l ayacaks ı nız tankı, arkadan
t akacaks ını z kamyona , ilk boşl u ğa
kadar sürük leyip kenara koyacak,
sükunetle yolunuza devam
edeceksiniz ... Nasıl, güzel değil mi? ...
Sonra d iyelim , trafik geldi, "kardeşim
manyak m ıs ın , tankla araçlara zarar
ve ri yors un, adam gibi bir yere
parketsene!" d iye dayı l andı. Başınızı
tanktan ç ı kar ı p "park yeri gösterin"
diyeceksiniz!
O nlar da park yeri göstermedikleri
ha lde ko nu şmaya ve tehdit savurmaya
devam edecekler. O zaman işte,
Bu İs tanbul trafi ğ i adamı , e lektro nik
teknolojide n s o ğ utur , nefis bir arabaya t ankın namlus unu 22 derece aşağıya
çuvalla para v ermi ş oldu ğ undan
ayarl ayacaks ın ız, sapır sapır dökülen
trafik arab ın a hafifçe dokunacaksınız!
dolayı köpekler gibi pi ş m an eder,
c anından bile bezdirirl
O kadar yeter! Kanuna fazia karşı
Halbuki , a ltını zd a bir tank o lsa öy le
gelmek doğru olmaz!
Trafikçiler, anlar ne demek
mi olur?
Hey yav rum hey !
i s ted i ğ i n i zi ...
Girdini z ça rş ı içine, santim santim
Sonra çok önem li bir durum daha var:
Ş u köşe baş l arında "sırtlan" gibi
ilerliyorsunu z, tam önünü zde yo lun
bekleyen çekiciler yok mu, tam
----------ı
yanların dan geçerken gıcık olsun
d iye hafifçe paletleri takacaksınız ,
bakalım neymiş has ıl at arısın diye
kusurs uz otomobilleri çekmek,
görs ünler!
O çekicileri, sırf hurda görünüşleri
yüzünden İstanbul'dan atmak
l az ı m ama yerine ne koyacaksınız ?
D urun daha bitmedi:
Tankını zla sağ tarafta usul usul
gitmekteyken, gözetleme
de li ğinden trafiği izleyeceksiniz.
Diyelim, abazanın biri, bir hanım
sürücüye erkeklik tas lamaya,
rah ats ı z etmeye başladı.
Tak ıl acaksın ı z peş in e, adam öyle
raha t s ı z ed ilmez böyle rahatsız
edili r d iye haddini bildireceksiniz!
Has ılıkel am i tanbul'daki
"maganda sürücüleri hizaya
geti rmek iç in" dev let tarafından
gö rev l e n d iri l miş tanklı trafik
ekiple ri yollarda dolaşsa fayda
umacak ha le geld ik.
Ç ünk ü, trafik durmadan çan a l ıyor
ve yollarda sürekli rahats ı z
ed iliyo ru z.
Dev let de kura llara sayg ıl ı
vatan daş l a rın a sah ip ç ı kam ı yor.
Olacak ey değ il ama in an bu
yüzde n ç ıl gın çözüm le r
dü ş ün e bili yor. D ins izin h akkından
im ans ı z gelir, dememiş l e r

sonra kan ter içinde
geriye dönüp o
cehennemden kurtulmanız da yine
yarım saat tutuyor.
takriben bir saatlik bir zaman
kaybından sonra, otoparka
giremiyeceğinizi idrak etmi ş
oluyorsunuz.
Neymi ş , altınızda 400 milyonluk
kı s rak gibi otomobil varmı ş? 20
milyon liralık hurda olsa ne olur, ne
farkeder?
Hiç!

boş una!...

CHIEFTAIN
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Belediye hizmetleri
Nurettin İ GCİ

Bir Süpürgeci
mitolojisi
yıllarda Fatih'in akşamları tuhaf
ve anlatılmaz bir tutkuyla dolaş
maktan haz duyduğumuz sokaklarında, her sokak başını büyük serüvenin
coşkusuyla dönmenin, gençlik anlamına
geldiğini nereden bilecektik? Gençlik,
daha sokağa çıkarken yüzümüze menekşeler atıldığını (sanki) duyumsamaktı; ve, Kıztaşı'ndan Sarıgüzel'e doğru uzanır
ken , ağaçlarla ve yalnızlıkla tanışmanın
henüz ne demeye geldiğini bilmeden,
kendimizi bir gizem gibi duyumsayarak
yürüyorduk. Ah, evet, gizemdik biz gençliğimizde;- bilinmek isteyen bir gizem!
Bir kenz-i mahfı! Ve bu, hep tenhalara
doğru ürpererek yürümemizden anlaşılsın
istiyorduk ...
Yaşamımızın daha sonra, o sokaklardan
artakalan bir süprüntü gibi savrulacağını
nereden bilebilirdik;- süpürgeci Ali'ye
karş ın! ...
Süpürgec i Ali , o yıllarda Fatih sokaklannda dolaşan bildik gizem yüzlerden biriydi ve sırtında süpürgelerle bir okaktan
ötekine, yüzünde hep o tuhaf ve anlaşıl
maz gülüş le , Dünyayı bütün diri acı l ar
dan ve çürümü ş yapraklardan süpürüp temizleme misyonuyla dolaşıyor gibiydi ...
Doğrus u , Fatih _sokaklarını keşfe çıktı
ğımda, akşamın kederi içinden (başka
türlüsü sözkonusu değildi çünkü ... )
Ali'nin an ızın beliren yüzü beni ürkütmemi ş değildi. Ama, bozuntuya vermeden yanından geçti ğimi ve süpürgeciliğ in. Dünyayı değiştirmekle ilgili felsefi
bir konumda bulunmak anlamına gelebileceğini dü şündüğümü hiç anım arnıyo
rum.
Ali'ye daha sonraları sıksık Kıztaşı 'ndaki
Acem'in kahvesinde de rasladım. Süpürgelerini duvara dayıyor ve iki avucuyla
kavradığı bardaktan, dur durak bilmeden
çay içiyordu. Hep uzak durduğu için kendisiyle ilgilenmekten vazgeçer gibi olduğumuz bir akşam , kalktı ve dostoğru maamıza geldi.
Doğru s u ürkmedim diyemem. Fatih'te
Ali'ye ilg ili söylenceler duymuştum . Bir
süpürgeci mitos'u, bütün aleladeliğine
karş ın , yine de şaşırtıcı ya da kederli olabiliyor!
Sadede gelelim: O s ırada, masada bulunan bir arkadaş ımızın evinde verdi ği görkemli bir şölenden öz ediliyordu. Süpürgeci dostumuz birden lafa karıştı ve
belleğimde kaldı ğına göre, aşağ ı yukan
şunları söyledi :
'Arkadaş ınızın verdiği şölen benimkilerin
yanında hiç kalır. Ben eskiden çok, ama
çok zeng indim. Evimde büyük şöl enler
verirdim. Bizim evde hergün yirmi vapur
pihav, otuz vagon fasulya, bin tepsi baklava, beş bin kazan helva pi ş iyordu. Bak,
doğru söylüyorum, evimizde her gün beş
yüz küp bal yeniyordu ... "
Bu inanılmaz Gargantua iştahının, Fatih'in genç entelektüellerinin (özellikle'de
Ergin Ertem'in) belleklerine i ş le mi ş olduğun a kuşku yok. Ku ş ku yok, çünkü Ergin'in daha sonra yazıp Yeditepe dergisi'nde yayımladı ğ ı ilk ve tek hikayesinde
Puroş, Fatih'li Gargantua'yı örnek almıştır.
Süpürgeci Ali'nin sözleri , o sırada bizi
g ülüm setmi ş, hatta onun kafayı hafifçe

O

ü şütmü ş olduğunu dü şündürtmü ş olmalı 
dır. Ama bugün düşünüyorum da, gençli

DEVAM/ ONSEKİZDE
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iz pek göremezsiniz ama, (Oh ya
ben görüyorum. Hah kih hoh) belediye başkanlarının elinde birer
değnek vardır. Ancak, bunlar
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde
yapılan, gelinlik kızlar gibi süslü
püslü değneklerden değil, iki ucu da pis bir
zımbırtıdır. Adamcağızlar uçlarından tutsa
ellerine pislik bulaşacak. Tam qrtalarından
yapışsalar bu kez de ona buna değecek ve
herkes ağzını açıp bir daha kapatmayacak.
Başkanların başını ağrıtan (ağrılar ithal ilaçlarla bile kolay kolay geçmez) olayların başında yollar geliyor. Hangi başkan sorumlu
olduğu bölgedeki yolların Afyonkarahisar
kaymağı gibi
dümdüz (biri
çatal ya da
kaşıkla
dalmadıysa tabii)
olmasını
istemez. Ancak, olmuyor
işte.
Neden
mi? Birinci
nedeni, sağ
lıkla
ilgili.
Bol çukurlu
yollar, özellikle hazım
sızlık çekenler
ve

kişiler

çoluk çocuğuna Japon köselesi mi
yedirecek? Hadi çekik gözlülerin köselelerini yedirdiler diyelim, yerli malı midelerden "Japonlar dışarı" diye protesto edilerek
şutlanmazlar mı?

Belediye hizmetlerinde hemen hemen kanalizasyonların, fabrikalardan çıkan zehirli
atıkların denize iltica etmesi. İşi bilen kişi
ler olsak, başkanları yerden yere vuracağı
mıza, ellerini şapur şupur öperiz de onları
yıkamak için harcadıkları zamanları bile
bizleri düşünerek geçirirler. Ama NATO
mermer, Matokafa... Neyse, ikisini burada
karşı karşıya getirmenin gereği yok. Birbirle~ne girerler de arada kalıp Niyazi oluruz.

böbreğinde
taş
ıçın

maz
Bu

olanlar
bulunfırsat.

kişilerin

içinde bulun- Londra, Gusıav Dore' nin İlkötrasyonu, 1872
duğu araçlar,
ülke ekonomisi gibi bir inip bir çıkarak yol Efendime söyleyeyim (hadi hadi siz de dinalınca midelerindeki yiyecek ve içecekler,
leyin) bu sadece adı kalmış su birikintilerigözleri yolda "Gel gel, ne olursan ol gel" di- ne girenler çeşitli basiller ve mikroplarla
yen bağırsaklara - Utanç Duvarı'nın yıkıl kucakfaşıyor. Sanırsınız ki Dünya Kupamasından sonra Batı'daki dükkanlara hüsı'nda finale kalan ve rakiplerini açık farkla
cum eden Doğu Almanlar gibi- akın ediyor. yenen bir takımın oyuncuları. Öylesine can· Böbreklerdeki taşlar da helalleşerek çıkış dan, içten gelen bir kucaklaşmadır ki baş
kapısına doğru yol alıyor. İnanmayan varsa kanların gönlü onları ayırmaya razı gelmez.
denesin.
Günün birinde siz başkan olursanız, araları
na girebilecek misiniz bakalım? (Girseniz
İkinci olarak, başkanların bir yerde kendile- bile siz tam aralarında iken iki yanınızdan
rini feda ederek bazı kiş ilerin ekmek parası atağa kalkarlarsa basilli tost olabileceğinizi
kazanmalarını sağlamaya çalıştıklarını behatırınızdan çıkaı:mayın). Alın size bir seçelirtmekte yarar var. Örneğin, bütün yollar nek daha: Sucuklu ya da kaşarlı tost da oladüzgün olduğu takdirde, ayakkabılar pek bilirsiniz. Bu kıyağımı da unutmayın. Acık
aşınmayacak. Öyle olunca da ayakkabı satı tım yaa. Usta! Oradan iki lahmacun
cıları ile onları onarmayı meslek edinmiş
versene, basili bol olsun. Csf--BAŞKANLIKDERSLERİ
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Nerede o eski gecekondular .. ?
ve çevre sorun ları
ile ilgili toplantılarda dile
getirilir, ülkemizdeki büyük
kentlerde nüfusun % 50 ila
60 'ı gecekondularda yaşamaktadır.
Örneğin günümüzde İstanbul 'un gecekondu nüfusunun 5 milyon civarın
da old uğu tahmin edilmektedir. Az
geli şm iş ve gelişmekte olan ülkelerin
tümünde nüfusun birkaç büyük kente
yığıldığ ı , yıllık büyüme hızları %
4'ün üzerinde olan bu kentlerin yı ll ar
geçtikçe içinden çıkılmaz sorunlarla
karşı karş ıya kaldığı bilinen bir gerçektir. Bu sağlıksız büyümenin nedenleri ise tümüyle politik ve sosyo
ekonomik kökenlidir. Dolyısı ile fiziksel planlama çalışmaları, gecekondulaşmayı ve p lans ız kent l eşmeyi tek
başına önleyememektedir.
Son 20 yıldır İstanbul 'da yaşanan hız
lı nüfus artışı ve gel işigüzel kentleş. me ülkemizin ekonomik, sosyal ve
kültürel yapısının getirdiği doğal bir
sonuçtur. Çeşitli belediye yönetimleri,
işbaşına geldiklerinde, karşı karşıya
kaldıkları açmazların çeşitliliği ve boyutları ile uğraşamayacaklarını kısa
sürede anlayıp, politik ağ ırlıkl ı tercih
ve yatırımlarla İstanbul ' un bugünkü
hale gelmesine yardımcı olmuşlardır.
Bunun en güzel örneklerini mevcut
yerel yönetimin uygulamal arında da
görmekteyiz. Bu dönemde gecekondu laşma a lenileşmekle ka lm ayıp iyi- .
den iyiye çirkin bir kasabal aşma görüntüsü almıştır. Kiremitli damı,
bahçesi olan, bir anlamda ş irin denebilecek eski tür tek katlı gecekondular
yerine, çok katlı ve ilk fı rsatta üste kat
eklemek amacıyla damı yarım bırakı
lan ucube yapılar yap ıl ır olmuştur.
Olu şmas ına Devlet gücünün yetmediği bu yerleşim bölgelerinde işi sağ l a
ma almak için başvurulan bir başka
yöntem de adım başı camii inşa etmektir. Görünümleri eski camiilere
hiç benzemeyen bu yapı l ar da başka
birer çirkinlik abidesidir.
İstanbul'da, eskiden gecekondu mahalleleri vardı ; bugün bu çirkin yapı
lardan olu şan ilçeler vard ır. Yolu o lmayan, su şebekesi ve kanalizasyonu
bulunmayan, atı ksuların açıkta aktı ğ ı ,
elektiriğin kaçak kullan ıld ı ğ ı mahalleler zaman içinde semt büyüklüğüne
ul aşmakta, bazı belediye hizmetlerinin götürülmesi ve aflar ile yasallaşa
rak mevcut ilçelere eklenmekte, bazen
de birkaç büyük semt bir araya getirilip ilçe yapılmaktadır. Bugünkü görüntüsü ile İstanbul, hiçbir karakteri
olmayan, çevre ile uyumsuz binlerce
'kondu' suyla dev bir kasabadır.
Bu geli şimin sonu yok gibi görünmektedir. Ülke nüfusu arttıkça, ekonomik sorunlar sürdükçe insanların
büyük kentlere göçü devam edecektir.
Yirmibirinci y ü zyıl , Türkiye dahil
dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde, "kabus-kent"lerin yaratıld ı ğ ı
bir dönem olarak tarihe geçecektir.
Nereye kadar? Elbette, doğa ve çevrenin "taş ım a kapasitesi"nin belirlediği
yere kadar.
Eski usul tek katlı , bahçeli gecekonduların günün birinde gözüme ş irin
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Olası
tanbul depremi
için ne yaptık? Neleri yapmadık?
.

Selma ÇAMLIBEL<*)

lstanbul'da şöyle esasl ı bir deprem olsa
neler olab ilir? "A l/alı Korıısıııı " ded iği n izi
duyar gibiyim. Bu tür afetler doğal, tedbirlerle zararları en aza indirmek mümkün ve Allah, biz insan k u ll arına bu tedbirleri üretecek
ve alacak zekay ı da verm i ş. Aman Allah'a sı 
ğınıp oturmak da tam bize özgü davranı şlar
dan ... Eee öyleyse neler yapalı m ya da resm i
kurumlar neler yapıyorlar, ne gibi tedbirler
a lmalıl ar? Bütün bunları bilmem izde fayda
var. Deprem olmadan önce, önlem almak konusunda, biz mimar ve mühendislere önemli işler düşüyor. Öncel ikle; projeler, bir mimar ya da bir
mühend ise onaylattırı l madan yaı lıyor.
Projeye kağıt üzerinde hakim olan mimar, binanın bitmesinden bazen habersiz olabiliyor. Ülkemizde, denetim mekan izm asının sağlıklı yürümesi l azım,
i nsanl arı mızın bilinçli olarak denetim
istemesi gerekl i. I nşaaı boyunca oluşa
cak m al i yeı art ı ş larında, hemen projedeki ko lon kesitleri küçülüyor, demir
k alınlı kları inceliyor. İnşaat ların başın a
geıiri len insanlar, genelde i nşaanan anlayan k işi oluyorlar, kontrol mühendisi
deği l. Ya da m üteahhiı l eri miz kontrol
mühendisine para vermemek için yeni
mezun ıecrübe iz elemanl arı istihdamO
etmekle yetiniyorlar. Yapı l an binalar,
kağ ıt üzerinde mexımum değerlerle,
gerçekte ise minumum değerlerle çalı
şıyorlar.

İstanbul ' da Erzincan Benzeri Bir
Deprem Olabilir mi?
Anadolu'da 1938- 1943 yı ll arı arasında
meydana gelen bütün büyük depremleri i nce lemiş bulunan Türk bilim adam ı
İ hsan Ketin'e göre, Kuzey Anadol u
depremlerinin hepsi sahi iden 100 km.
uzaklık la ve hemen hemen kı yıya paralel bir çizgi yani bir fay kırığ ı üzerinde
meydana gelmekte ve fay k ırığının güneyinin, kuyezine göre batı ya kaymakta ol uşu ile açık lanabi l mekıedir. Kandil i
rasathanesi
sismoloji
laborat uvarından yapı l an açıklamaya
aynı fay hattında yak ı n zamanda
aynı ş iddette bir depremin daha beklenmemesi gerekt iği, ancak bu fay hatt ındaki deprem bir başka fay hatt ı nı
sa llarsa yani ıet_i klerse bunun söz konusu olabi leceği, Istanbul'un direkt olarak
Erzincan' ı sallayan fay hattın ın üzerin-

göre;

de bu lunmad ı ğı , buna karşı lık İzm i t,
İzn ik ve Adapazarı 'nın bu haı üzerinde
bulunduğunu, İm ar ve İ skan Bakanlı
ğı ' ııın 1972 tarihli deprem haritasında
Istanbu l' u ıı 2. derece deprem bölgesinde görünmesine rağmen hazırlanmakta
olan yeni harita 1. dereceye gireceği
belirtildi. Bu arada, ingilıcre'de yapılan
bir araştı rmaya göre, Istanbul'un 2000
y ıllık sismoloj ik takvim i belirlenm i ş.
Bu takvime göre: şehri m i z her 85-90
y ılda bir çok şiddeıli depremlerle sallanmaktaym ış , ama en sak in geçen
y üzyıl , içinde yaşadığım ı z yüzyı lını~.

Erzincan, depremini iki yı I öncesinden haber
verdikleri ileri sürülen Jeofizik Mühendisleri
Odası, yaptığı bir aç ı k lamada 1990 yılında
yaptık ları çalışmalara bir yorum getirerek:
-lstanbu/'da 7.5 biiyiikliiğüııde bir depreolasılığı 
min 49 yılda bir ekrarlaııması
mn%34.4 . 73 yılda bir olanı olasılığı11111 ise

-İstcınbu/'da 6 .5 biiyiikliiğiinde ber depremin 49 yılda bir tekrarlanması olası lığı 11111 %70.4 olarak lıesaplaııdığıııı re bıı
büyüklükte bir depremin en soıı 1943 ıe

oldıığııııu,

İstaııbıı/'da 5.5 büyüklüğünde bir depremin

DEVAMI ONSEKİZDE

'lı:-1 6.6 oldıığıııııı .
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XV. XVI. ve XVII. YÜZYILLARDA

Akdeniz Kentlerinin Yapısı ve İstanbul
Fernand BRAUDEL'lden Derleyen Kerim FERSAN
AKDENİZ'DE KENTSEL İŞLEVLER

A

kdeniz kentleri de diğer kentlerin düzenine
sahiptirler: Başka kentler gibi onlar da, bulundukları mekana yol ağlan aracılığıyla el
koyarak, sürekli uyum sağlayarak, yavaş veya ani değişmelerle birlikte yaşamaktadırlar.
( 11206).

Kentler ve Yollar

Pazarı

ve yollan olmayan kent yoktur. Çünkü kentler hareketle beslenmektedirler. Pazarın, yerleşim yerinin merkezinde veya yerleşim yerinin dışında olmasının hiç bir önemi
yoktur. Yeri veya biçimi ne olursa olsun, bir pazar, bir çarşı,
bir kent, çok sayıda hareketin son bulduğu noktadır. Her
kent, yuttu ğu , kendi çıkan doğrultusunda tutup, sonra yeniden saldığı hareketlerden meydana gelmektedir. Ekonomik
hayaun imgeleri, hareketlerin, yolların ve yolculukların imgeleridir. Yol bağlanulan engellenen kentler ölmekte veya
can çeki şmektedirler. Ancak, kentlerin ilişkilerini bozmak

Çeşitli yolların buluşma
Tamamı

yeri

kavşaklarında olan büyük kentler, zorunlu olabunların kesişmelerinden doğmamakta, ancak;
kuşkusuz bu sayede yaşamaktadırlar. Ders kitaplarına kadar
giren bu formüle göre; "bu kentler, önemlerini cogra[ı ko-

yol

rak sadece

numlan sayesinde kazanmaktadırlar". Yolların buluşması,
ulaşım araçlarına zorunlu bir durağı işaret eunektedirler.
Tanım gereği, bütün limanlar, kara ve su yollarının kesiştiği
yerde bulunmaktadırlar. Hiç bir liman yoktur ki, bir karayolunun veya bir tatlısu yolunun son noktasında kurulmuş olmasın. (Ozellikle karayolunun ... Çünkü; Akdeniz'de akarsu
yatakları, ağız bölümlerinin med-ceziri olmayan bir denize
karışmasından ötürü tehlikelidirler). Bunun dışında Akdeniz kıyılan da karayolu ve engebeler tarafından engellenmektedir. Kıta yönündeki bir geçitten yararlanamayan kıyı
yerleşimi, liman olamaz. Bu ikili görünüm, bütün limanların
ortak özelliği olduğu "için lstanbul'un da özelligi.tlir". (11

ket halindedirler. Bu arada alun ticareti ve diğerleri de ... Fa~t bu ticaret ancak gecikmeli olarak özelleşmektedir.
Özerklik ve bütünsellik alanında en son doğacak olan odur.
Uzun süre her şey bir karmaşa halindedir: Mal, atelye, ban~ birbirlerine karışmakta ve ayni elde toplanmaktadır. lşle
nn bu ço~uıu ve karmaşıklığı, rizikoların akılcı dağıumı
olarak eskı bır kuraldır. Para ticareti, yani özel kişilere verilen borçlar, kentlere ve hükümdarlara açıkça verilen para
avansları, yaunmlar, ilk mükemmeliğine ancak XVII. yüzyı
lın sonlarında Amsterdam'da ulaşabilecektir. ( 1/212).

Kentsel devre ve gerileme
Eğer kentsel yaşam, aşamalar halinde gelişip, oluşuyorsa;
yine aşamalar halinde gerilemek zorundadır. Kentler ekonomik yaşamın kalp auşlarına uygun bir biçimde doğmakta,
gelişmekte ve gerilemekte, bu sırada da güçlerini meydana
getiren unsurları kaybeunektedirler. Kentleri XVI. yüzyılda

ÇAGIN TANIKLARI KENTLER
Faaliyetlerine ait payların her zaman özgür bir biçimde da-

ve bu karmaşık yaşam biçiminin dengelerini bozmak mekan
ve güç bakımından zengin olan karasal devletlerin bir ayn-

ğıuldığı Akdeniz kentlerinin tümünü birden ayni kategoride
sorgulamak ve Akdeniz'in XVI. yüzyılının ikinci yansında
her yerde hemen hemen ayni olan bir konjonktüre tabi olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Oldukça yakından tanıdığımız kentler hakkındaki tanıklıklar birbirini
tuunaktadır: Kentlerin nüfusu arttnışur. Bu, kuşkus uz günden güne gerçekleşen bir.kötüye gidişe rağmen olmaktadır.
Fakat kentler uzun dönemde sağlıklıdırlar, çünkü gövdeleri
genişlemektedir. Kentler her durumda bunalımları ve zorlukları atlaunaktadırlar. Ancak hepsi de kendilerinden daha
hızlı büyüyen devletlerin onları kuşatarak, boyunduruk aluna alarak ve hatta onları uzaktan sarsalayarak, özgürlüklerini kısıtladıklanna tanık olmaktadırlar. Yeni bir siyaset ve
ekonomi çağı kendini haber vermektir: Akdeniz bu açıdan
erkencidir. ( 1/217).

c_a]ığı olagelmiştir.

Omek olarak; Istanbul'un kalbi: "Bazeslan " dır. Bu çarşının
4 giri ş kapı s ı, tu ğla kemerleri, s ıradan mallan ve değerli
ürünleri, m alları fuarlardaki hayvanlar gibi yoklanan bir esir
pazarı vardır . Al ıcılar esirlerin yüzlerine tükürüp, sonra da
boyal ı olup olmadıklapnı anlamak için silmektedirler. XVI .
ve XVII. yüzyıllarda lstanbul'un en büyük çarşı sı olan Bazestan , aşağ ı y ukarı bugünkü Kapalıçarşı'nın bulunduğu
yerdedir ve kentin ticari faaliyetlerinin kalbi görevini yapmaktadır. Çarşı öncelikle iki "bedesten"den meydana gelir.
Bedesten kelimesi, "Bev.azistan " kelimesinin bozulmuş biçimi olup, ondan, sıklıkla kullanılan "bazestan" kelimesi ve
daha bir çok y azılı ş biçimleri türemiştir. Kelimenin kökeni
"bez"dir. Zaten ilke olarak burası bez tüccarfarının çarşısı
dır.

"Eski bedesten", Fatih Sultan Mehmet tarafından İstan
bul'un fethinden sonra inşa ettirilmi ştir. Burası merkez yapı
olup 4 kapıs ı ve 2 ana sokağı bulunmaktadır. Çarşının içinde
"Cevahir bedesteni'• sözleri okunmaktadır. Yeni olanın adı
ise "Sandal bedesteni"dir. Sandal, "yarı -ipekli kumaş " anlamındadır. Bu iki kitlesel yapının çevresinde bir dizi tüccar
ve zenaatkar sokakları , er almaktadır. Kentin ve sarayın iaşesi için, devlet tarafından titizlikle denetlenen,
büyük depolar olan hanların avlularında, toptancılar malları 
nı saunaktadırlar. ( 1/207).
Bütün maddi ..ve gayri maddi varlıklar kentlere yollardan
gelmektedir. Omeğin Rönesans, Floransah ve Umbrlalı
sanatçıların "ebedi kent" Roma'ya akınları sayesinde oluş
muştur. Köyden köye, kentten kente giderek, şurada yarım
bırakılmış bir kubbeyi tamamlayarak, burada bir resmi boyayarak, ilk inşaat ustası tarafından terkedilen bir kiliseye
kubbesini ekleyerek ilerleyen ltalyan Rönesansı, yayılmaya
hazırlıklı bir dünyada olmasaydı gerçekleşemezdi .
.
Yine sonradan "Barok" adını vermenin adet olduğu Italyan
mimari unsurları, yeteneklerini icra eunek için çok uzaklara
kadar giden ve arkalarından gelecek köylü vey.ı kentli heykeltraş kuşaklan için süsleme ve dekor modelleri olarak kullanacakları tohumlan atan, Alplerln duvarcıları ve taş yontucuları tarafından oradan oraya taşınacakur.
Kentlerin haritaları doğal olarak, bütünlüğü ve aynnulan
açısından yol haritalarıyla çakışmaktadır. Yollar kentlerden
geçerken, bir fabrikadaki döner banun işçilere malzeme dağıtuğı gibi, onlara gereksinimlerini dağıonaktadır. ( 1/208).
Batı Akdenlz'de büyük kentlerin, evrensel yol olan deniz
kenarlarında sıkışmalarına karşılık, ulaşımın karayoluyla ve
daha düşük verimlilikte sağlandığı içerilerde seyrekleştikleri
~çık bir gerçektir. ~kdeniz'in güneyine ve dpğusuna doğru
ı se, bu kuralın tersı doğrultusunda gelişen Islam kentleri,
çok güçlü çöl yollarının çağnlanna uyarak kara içlerine çekilmi şlerdi . (112_10).

nusunda ısrarlı olmaktadır. (11214)
,
XVI. yüzyılda, tıpkı savaş gemilerinin ticaret gemilerinden
pek ayrılmadıkları gibi, diğerlerinden pek de farklı olmayan
bir kaç da askeri kent bulunmaktadır. Bu sınıflandırmalar
sonucunda, tipleri ne olursa olsun, birinci dereceden önemli
kentlerle, tali öneme sahip kentler arasında aynın yapmak,
aynca, asıl kent ile ikincil kentlerin hangi türden karşılıklı
davranışlar içerisinde olduğunu da görmek gerekmektedir.
XVI. yüzyıl kentlerinin bir diğer özelliği de, kendi kırlarının
ortasında sankı suya baunış adalar gibi durmalarıdır. Bu nedenle kentler, tarımsal işlere boğulmuş görünmektedirler.
Hatta bir çok Avrupa kentinde çok sayıda domuzun kent
surları içerisinde yetiştirilmekte oldukları bir gerçektir. Ask~ri .savunma sanau yöneticilerinin düşünceleriyle uyuşmaz
nıtelikte olan bu tarımsal manzaralar, XVI. yüzyıl kentlerinin, kendi kırlarına doğru nasıl her taraftan açık olduklarını
ortaya koymaktadır. Zaten başka türlü de nasıl yaşayabilir
lerdi ki? (11215).

Nüfus

210).

Yol dan bankaya
Yollar ve mübadeleler, içinden kentlerin çıkUklan yavaş süreçli bir iş bölümünü mümkün kılmışlardır. Bu kentler kır
lardan yan yarıya kurtulmuşlardır ve bu sürekli kuşaunayı
ancak inatçı çabalan sayesinde kaldırabileceklerdir. Bu çabanın bedeli tümü kendi ceplerinden olmak üzere, kentlerin
içinde farklılaşma faaliyetlerini eyleme geçirmek olacakur.
Bu çok deği şkenli süreç içinde, her şey aşikar bir şekilde,
her yerde hazır ve nazır, örgütleyici bir ticari faaliyetten itibaren harekete geçmektedir. XVI. yüzyılda ticaret, endüstriyel hayata rehberlik eonekte, onu ortaya çıkarmaktadır. Ve
kuralın ; mübadele, taşıma ve yeniden satış olduğu Akdeniz'de bu durum, her yerde olduğundan daha belirgindir. (1/
211).

Ticari yaşam , her şeyi teşvik eonekte, upkı rüzgarın taneleri
uzaklara sürüklediği gibi, endüstriyel faaliyet tohumlan dahil, her şeyi taşımaktadır. Fakat bu taneler her zaman serpilecek topraklar bulamamaktadır. Ticari ve endüstriyel işlev
ler, çok kabaca olmak üzere birbirlerini izlemektedirler.
Belli bir ekonomik yaşlanmadan sonra, ikinciler, bınncıier
tarafından harekete geçirilmemektedir.
Eğer geniş açınırnlı endüstri, kentsel faaliyetin bir ikinci
~aması gibiyse, belki de bankacılık üçüncüsüdür. Bir kenUn çocukluğundan itibaren, kuşkusuz bütün faaliyetler hare-

felce uğratan neden; para, mübadele ve ciro yokluğu olmuş
tur.
Endüstrinin gelişmesinin ,çoğu zaman kentin yaşamındaki
bir tür rahatsızlığın işareti olduğu, endüstrinin, bir diğer bakış açısından, bu dolaşım rahatsızlığına bir tür tepki olduğu
da söylenebilir. Her durumda; denizden uzak kentlerde endüstrinin gelişmesini görmek, semptomatik olmaktadır. Nihayet, bankacılıgın da kaynağının ticari ve endüstriyel zorluklarda olduğunu mu söylemeliyiz? Sonuç olarak; bir
faaliyet, ancak zorunluluk varsa, uyumlu olmadığı faaliyetlerin zararına olmak üzere ortaya çıkmaktadır. Bu bakış açı
sı, her şeyi açıklamak kasundan çok, hızlı bir bakışla, kentsel dinamizmin problemlerinin tümünü görme amacına
yöneliktir. ( 11214).
·

Çok eski bir tipoloji
Taslağı çizilen bu genel kentler tipolojisi, zorunlu olarak eksik kalmaktadır. Her şey kentlerin varoluşunu karmaşıklaş
tırmaktadır. Her kent, kendine özgü bir ekonominin içindedir. Bu durum, dar bir çap içinde kentin kendi kırıyla ve
egemen veya tabi olduğu komşu kentlerle ilişki içinde olma-

sını

gerektirmektedir. Ayni durum geniş çapta mesafeleri
göre, bütün Akdeniz ve hatta Büyük Akdeniz ölçeğinde
bağlanular anlamına gelmektedir. Nihayet siyasal hayaun
konjonktürleri vardır. XVI. yüzyılda bu konjoktür; kentlerin
eski bağımsızlıklannı yıkmakta, geneleksel ekonomilerin temellerini sarsmakta, yeni yapılar yaraunakta ve bunlar ko-

artışı

XVI. yüzyıl kentsel nüfus hareketleri hakkında tarihçilerin
derleyebileceklerinin halen sadece binde birini bilebilmekteyiz. Ancak bütünü hakkında hemen hemen güvenilir tanılar
koymak mümkündür. Akdeniz kentlerine ilişkin nüfus hareketi grafikleri XVI. yüzyılın sonuna kadar net ve sürekli aruşlar işaret eonektedirler. Avrupa ve Asya Türkiyesi'ne ait
sayılar da diğer Akdeniz kentleriyle ayni eğriye sahiptir.
Aşın bir riske girmeksizin, bu ülkenin özelliklerini hristiyan
ve müslüman Akdeniz'in tümüne yayabiliriz. Her türlü gelişmenin bağımlı olduğu insan sayısındaki artış, Akdeniz'de
olduğu gibi Avrupa'da da "uzun XVI. yüzyılın" bir karakteristiğidir.

hareketi içinde, bütün kent kategorileri eşit
gibi orta çaptakiler de, en önemlileri
gibi kabacalar da, zenaate bagımlı olanlar gibi endüstriyel
olanlar da, bürokratik olanlar.gibi tüccar olanlar da ... Paris,
Londra, Madrid ve hatta Istanbul gibi bazı ayrıcalıklı
kentlerde artış veya kararlı dengeye rastlanırken, kentlerin
geniş bir gerileme sürecine girmeleriyle belirlenecek olan
XVII. yüzyıl özelliklerine sahip kentler arasında bir fa rk buBu nüfus

artışı

durumdadır. .Küçükler

lunmamaktadır.
yüzyılda karşımıza

XVI.

beklenmeyen hiç bir şey çıkma
Bu dönemde tüm kentlerin aynı anda faalleştikle
rini, kamusal veya özel inaşaat şantiyelerinin kurulduğunu,
zenaatlerin canlandığını, tekne yapımı faaliyetlerinin hızlan 
dığını görmekten şaşkınlığa düşmüyoruz. O dönemde söz
konusu olan; genel bir ilerlemedir ve nüfus artışı tüm kentsel evrenleri damgalamaktadır. Bu durumda kentlerin hiyeraşisi ve kentsel yaşam düzeyine ilişkin bir harita, ne kadar
kötü olursa olsun, özellikleri hiç değişmeyen bu belirleyici
nitelikteki kentler arası coğrafyayı tanımlayabilmektedir.
Büyük kentler, yerleştikleri yerlerde yüksek fiyatlar, yüksek
ücretler, vitrinlerin daha güzel olması gibi avantajlarla birmaktadır:

AKDENİZLİ İSTANBUL

likte yaşamakta, uydu kentler de onlara bakarak etraflarında
dönmekte ve onlardan hizmet almaktadırlar. Avrupa ve Akdeniz'in bu çok karakteristik "güneş sistemleri" ileride de
hiç bozulmayacakur. (11217).
ancak gürültülü ve parlak değişiklikler de olmaktadır ve
bunların varlığı da oldukça mantıldır:
Her şe)'.den önce; nüfus artışı asla tek bir yönde etki etmemektedır. Bu hareket s ırasıyla; güç ve rahatsızlık denge ve
narinliktir. Bir çok eski sorun da devam etmekte, bazen daha
da ağırlaşmaktad ır. XVI. yüzyıl, ne onları yok edebilmek erd~m!ne e':İşe_bilmiş, ne de başa çıkma gücüne sahip olabilmışur. tkincı olarak; kentler dünyayı yönetme konusunda
tek başlarına değillerdir. Avrupa ve Akdeniz'in XI. yüzyıl
dan XVI. yüzyıla kadarki ilk genişlemeleri sırasında, o zamana kadar ayrıcalıklı olan hükümranlıklar tartı şmal ı hale
gelmiştir. Geçmiş yüzyıllar boyunca gelişmekte yavaş kalmış fakat Modern Çağın aniden ileri ittiği devletler ortaya
ç~ışur. Nih.ayet kırlar, çoğunlukta kalmaya devam etmektedırler. B elkı de bunlar XVI. yü zyılda besledikleri kentlerden daha yavaş ilerlemektedirler. Buralarda nüfus aru şı olduğu ,
sayılandırmanın mümkün olmamasına
rağmen
kesindir. Böylece kentler doruğa ulaşmışlar, hatta onu biraz
da aşmışlardır. (11218).

Eski sefaletler, yeni sefaletler:
Kıtlıklar ve buğday sorunu
XVI. yüzyıl, kentsel evrenlere her zaman gülümsememiştir.
Açlık ve salgınlar kentlere her seferinde daha da şiddetlenen
darbeler indirmişlerdir. Taşımanın yavaşlığı ve caydırıcı fı
yauyla, hasatların dü zensizliğiyle, bütün yerleşim yerleri, yı
lı~ her anında açlık tehlikesiyle karşı karş ıyadır. Fazladan
yüklenecek en küçük yük, bir kenti perişan edebilmektedir.
Ancak, açlık bölgelerin bütününü ender olarak kapsamına
almakta, genelde kentsel açlıklar meydana gelmektedir. Bölge köylüleri, onları yaşatmaya yetecek ürünleri her durumda
topraklarından elde "edebilmektedirler. Bunun tersine; kent
surlarıy la sın ırlı olan kentsel açlıklar X VI. yüzyılda aş ırı sık
lıkta ortaya çıkmışlardır. Demek ki gereksinimleri ve dona

nımlan
tadır.

nedeniyle, en büyük

buğday alıcıları

kentler olmak-

Kıtlık

tehdit ettiğinde alınan önlemler her yerde birbirine
benzemektedir: Birinci perde: Tehlike çanı çalar çalmaz
kentten buğday çıkışı yasaklanmakta, muhafız sayısı iki kauna çıkartılmakta, eldeki stoklar sayılmaktadır. Eğer sorun
ağırlaşırsa, ikinci perde: Tüketici sayısının azalul.nıasma girişilmekte, kent kapılan kapaulmakta, veya yabancılar kovu.lm~tarır. (11219) . Ancak doğal olarak, her şeyden önce,
mumkun olduğunca tahıl bulabilmek üzere alışverişe çıkıl
nıakta, alışı laşelen buğday sağlayıcılarına başvurulmakta,
tuccarlara verılen ödünlerle primlerin hesaba katılmaması

halinde bile muazzam sayılacak harcamalar meydana gelmekte, pazarlıklar, alımlar yoğun bir biçimde sürmektedir.
Eğer bütün g iri ş!mler.. baş:ınsızlıkla sonuçlanırsa, en büyük
kaynak olan denıze yonelmmekte, tahıl yüklü tekneler gözlenmekte ve bunlara bedeli karşılığında el konulmaktadır.
~ütün bu işlemler çok külfetli olmasına rağmen , hiç birkenun bunlardan kaçınması mümkün değildir. ( 1/220).
Sonuçta acı çekilmekte, ve düzensizlikler meydana gelmektedır. Acı çekenler genellikle en fakirlerdir ama, bazen bir
kentin tümü de ayni kadere maruz kalabilmektedir. Kurumlarda ve bizzat kentsel yaşamın temelinde düzensizlikler ortaya ç~aktadır. "Bu küçük ve dar birimler, bu geçmişe ait
ekonomıler acaba yeni çagın gerekleriyle uyumlu mudur?"
Sorusu işte burada akla gelmektedir. (1/22 J).

NOTLAR
-(Özgün adı: "IA Medite"anee et le monde medite"amen
a l'epoque de Phitippe il. " olan, "Akdeniz ve Akdeniz
Dünyası", f!ernand BRAUDEL, Fransızca aslında çeviren
M~lıTl'J,et Alı KIUÇBAY, Eren Yayıncılık .ve Kitapçılık Ltd.
Ştı. , lstaııbııl 1989, yayımlayan Muhittin Salih EREN. ) adlı
yayından derlenmiştir.

-(11236) ibaresi; 1. cilt, sayfa 236 anlamına gelmektedir.
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I stanbul'da bir antika
T

NEA
ROMA
d ~dlKQdVLARI
İngiliz erkek mektebi
905 y ı lında İs t an bul 'da yaşayan İngi li z
kolonisi bir mektep yapurmak için girişim l er baş l att ı. Mektep Komitesi adı
verilen kurulda A.T. Yaugh (B aş kan),
D. lreland (Sekreter), Alfred, C. Siefey (Sayman), Mark R. Swabey, C.E. Hamson, Anhur
Baker, Wa lter Seager, A.J. Hayden yer al ı yo r
du . English High School For Boys (lngiliz Erkek Mektebi) ay nı y ı l Kuledibi'nde kuruldu .
Mektebin aç ıl d ı ğ ı yı l. öğretme nl erin m aaş l arı
dahil tüm giderler 507 Tü rk l irası ve 5 1 1/2
kuruş
tutuyord u. Paray ı sir Nichola
O'Connor (İngi li z Büyükelçisi), Sir Donald
Curry, C.H. Marling. E. Hayden, Bay Agopyan ve Osmanlı B ankası bağ ı ş l am ı ş tı. Mektebin ilk müdürü olan W.J. Wolfsberger, Londra'dan bu görev için çağ ınl m ı ş tır. İlk y ıl l 9'u
lngiliz olmak üzere toplam 31 öğre nci kay ıt
olmuştu. Der ler şöyle sıralanabi l i r : İn g ili zce
Gramer ve Kompozi yon, İngil iz Edebi yatı ,
Tarih. Türkçe, Fran s ızca , Coğrafya, Muhasebe, Stenografı , Daktilo, Fen, Jimnastik ve Latince. Baş lıbaş ına bir matematik dersinin yokluğu dikkat çekici . Aynca. ayda 1 lira
karşılığında büyüklere İngilizce kurslan veri liyordu . 1907 y ılında Mektep Kom ites i'nde
Sir J. Wİ!liam Whittat ve F.E. Whi ttal katı ldı.
1908 y ılında okulun öğrenc i sayıs ı 46'ya çık

1

mıştı.

Kısa süre sonra, 2. Abdülhamit İngiliz Büyükelçisi'ne bir öneride bulundu: Beyoğ lu ' nun
Firuzağa semtindeki bir araziye yeni bir mektep yapılabilirdi. İngiliz ko lonisi, pad i şahın
hediyesini kabul etmekle birlikte, o arazi üzerine bir mektep in şa edilemeyeceği, çev renin
buna uygun ol madığı görüşüne vard ı. Bunun
üzerine 5. Mehmet Reşat ( 12 isan 191 1 tarihli bir fermanla) Firuzağa 'daki araz inin satılma ın a ve geliriyle
işantaşı ' ndaki yerin
alınma ına izin verdi . Sa tı ş tan elde edilen para, lngiliz hükümetinin her y ı l ve rdiği 300 lngi liz lirası ve kimi özel kişilerin bağ ı ş l any l a
birleşince, ortaya yaklaşık 16.000 İngi li z li rası daha talep edildi. Para gelince inşaata baş
landı ve mektebin (bugün
işantaş ı Anadol u
Lisesi o larak kullanılan) binasının yapımı Eylül I912'de tamamlandı. 2 yıl sonra çıkan 1.
Dünya S avaş ı nedeniyle, mektebin 4 yı l
( 1914- 1918) kapalı kaldığını bu noktada eklemek gerek. Bu arada öğretmenler içi n Sırasel 
vi ler'deki Hocazade Sokağı'nda bir "lojman"
kiralanmış, mektep arazisi üzerine de bekar
öğret menler ve öğrenciler içi n ahşap bir yayapılmı ş tı.
Yen iden
i n şas ın ın
takhane
100.000 Türk lirasına mal olacağını gören
yetkili ler, projeyi gerçekleş t iremedi le r.
1923 yı lı ya lnızc a Türkiye Cumh uriyeti için
değil, Ingi liz mektebi için de bi r dönüm noktası say ılır: 1953 yılındaki ölümü ne kadar 30
yıl müdürlük yapacak olan Mr. Peach Londra'dan gelmi ş, Bekir (Bircan) Bey de okulun ilk Türk Müdür Başy ardımcı s ı olmuş t u. Savaştan sonra azalan öğrenci say ı s ında artmalar başlamıştı. l 924'de 65, 1925'de 113,
l 926'da 155 öğre nci eğitim görüyo rdu. Artan
talep üzerine, mektebin üst katı 1930 yılında
yatakhane olarak yeniden düzenlendi.
Giderek büyüyen mektep, 1955 yı lın da ek bina ya ptırma izni alabilmek için hüküQ'lete
başvurdu. Talep kabul edildiyse de bu proje
maddi zorluklar yüzünden gerçekleşemedi.
Okulun maddi durumu o yıllardan sonra düzelmedi. İngiltere'den gelen yardım ve İs tan
bul'daki lngiliz kolonisinin bağış l an her y ıl
azalıyordu. 1966 yılında lise bölümü kap atıl 
dı, 1969'da (bu kez kız öğrenci l eri de kabul
ederek) yeniden açıldı. 1979 y ı l ın day sa English High School for Boys (lngitere'nin yard ı 
mı tümüyle kesmesi nedeniyle) Mi ll i Eğiı i m
Bakanlı ğı' na devredildi.
O yıldan günümüze işantaşı Anadolu Lisesi
olarak yaşamaktadır.
İng iliz Erkek Okulu'na uzun yıllar hizmet verenlerin başında Ed hem Akb ı yık ge lir ku ş ku 
suz. brahim Hilmi Paşa'n ın ve kilh arc ı olan
Edhem Bey, 1919 yılında oku la kahya olarak
ge lmi ş, 1974 yılın a kadar görevin i sü rdürmüştür.

1920 yangınını
1960 mezu nlan nd anl
Metin Berk'e şöyle an l at ır Edhem Ak bı y ık :

N

isan 1993 sayısı
ciddi ve patırd ı sız
yapılan bir çalış m a
ile
tamamlandı ,
çünkü Patronun son

toplantıdaki çılgın bağırmaları,

Selahattin Giz 'in kendisine vermiş olduğu Atatürk
fotograflarının tümünün bir başka dergiye
verilmiş olması üzerine çıkan patırdıdan bir
tane daha kimse istemiyordu, bunun üzerine Editörle Sekreter
gayet sıkı paslaştılar
ve gazetenin yapım
toplantısı
patronun
uzun
seyahatinden
döndüğü güne raslatıl
dı. Herkes onun seyahatten geldiği gün top-

beşini tamaml amı ş olacak,
baka lım bizimkiler neler dü şü
nüyorlar bu sayı için? Şimdilik
i zlediğ im herhangi bir ciddi hazırlığın o lm adı ğı. Ancak Patronla Editör beş y ıldır yalvar yakar
o ldukl arı Doktordan hala vaz-

ilk

kurtulamadı.
Mayı s ayında gazetemiz beş
y aş ını dolduracak, bir May ı s
1989 yılında baş layan serüven

hele hele uzun zamandır öykülerini yayım
l ayamadığımız Vüs'at
beyin yazıs ında bu

olunca bence Patronun
hı şmından kaçmas ında

geç m iş değiller ve onun israrla
gazeteye katkı d a bulunm as ını
istiyorlar, öte yandan Süleyman
Şenşakrak da gazeteye daha da
ciddi eğilmeye baş lam ı ş, daha
can lı , daha habere yönelik iş ler

fayda var ...
Ajda Pekkan ' sı z bir
sayı yaşam ay ın diye bu kez
onun hiç bir yerde yay ım l anma
mı ş bir fotografını ben yayımlı
yorum köşemde, Editöre g ıcık
lık değil mi? Qj-

N.R.

Discover a
newworld of
comforton
yourwayto
North America.
lf yo u are planning ıo conquer AıJanıa, Bosı on , Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia,
Was hin gıon, Monıreal or Toronıo , travel ıhe easy, comfonable way, wiıh Swissair. lı'S easy because you gel
reall y good co nnecıion s in Zuıi ch . h's comfonable because more and mo re overseas desıi n aı io ns can be
reached aboard Swissair's new MD- 11 or iıs well known 8 -747 ai rcrafı. Boıh fea ıure a spacious, superbly
equipped Business Class designed fo, ıhe uımos ı in passenger comfon and convenience. 500 years afıer
Chıi sıopher Columb us, we're sorry ıo say, you can ' ı discover a new conı i ne nı.
But wiıh Swissair you can discover a whole new world of travel expeıience.

C

swissair

The

Guide
Apı .

Gale ri Alpha
Şakayık Sokak 54/ 1, Nişan taş ı,
Tel: 247 90 8 1 .
Anjali Antika
DersaneSokak 10, Harbiye,
Tel: 232 80 70.
Antik AŞ
Eytam Caddesi 16/1,
Tel: 241 47 76

ŞENŞAKRAK

',
Ista n b ul 'un e n re n k li paza rl a r ından Ka- ',. "
clıköy ça rş ıs ınd a ma navlar ve ba lık ç ıl a r arasın da yapaca.~ ını z yü rü yüş Moda Caddesinde ki Ça kıroğlu İş ha ru' nda(<i
Kadıköy Antikacılar Çarşısı' na u laştıracaktı r sizi. Handa ki o n ka d a r es ki c i -a nt ikac ı a ras ın da e n il ginç o l a nı
'\1o: 12'de ki Eyüp Aktaş ' ın dükka nıdır . Eyüp Aktaş doğ um yeri o la n Kapodokya'cla , 12 yaş ın da n itiba ren evle rd e n eskile r toplayarak başl am ı ş m esl eğe. Şimdi 51 yaş ın da ve dükkanı tava nlara
kada r eskil erle dolu . 150 y ıllı k bir Kütahya kase ya da ça lışır vaziyette eski mobil ya lı bir g ra mafon bu lab il irsin iz orada.
Eğer hazine avına devam etıneye kararlıysanız artık Üsküdar'a geçebilirsiniz. Buram buram eskilik kokan Üsküdar'da ön ce Osmanl ı mima risinin ihtişa mın ı , camile rini (biri S in a n ' ın ya pı tı d ı r) seyred in. Sonra, Büyükhamam Sokak o.30'daki
b itpaza rın a da lın . Bu , birçok eskici dükkan ı n ı barınd ıran büyük bir binadır. Genellike Boğaz içinin yoko lup giden eski ya lı ve konaklarından topl anmış mobilyalarl a d o lud ur d ükka nl a rı . Eğer mobilya almak yerine, damak zevkinizi tatmin etmeyi tercih ede rseniz, Selmanipak Caddesi No.25'cleki Kanaat Loka ntası'na gidin.
Os m a nlı saray mut fağ ı ge l e n eğ in i devam etti ren mükemmel bir lokanta dır .
Ruh u mu z ve ka rnımı z doymuş o larak, artık bir do l mu ş mo tora binip, B eşi kta ş
üze rind e n te krar Avrupa'ya dönebiliriz . Ad ı mlarım beni h e p Akaretler Yokuş u'ndan Maçka'ya, oradan Teşv ikiye ve işan
taş ı 'na çıkartır . Swissotel'cle bir nefes alına mol ası ile süren hoş bir yürüyüştür bu. Swissotel'in
ş ı k cafe ve barl arının a ra s ınd a So fa Art and
Antiques dükkanı hemen göze ça rpar. Eğer
buradaki Kütahya seramikl e ri , eski baskılar ve
h arita lar sizi kışkırtıyo r ama tam a nl a mı yla tatm in etmiyorsa, Kapalı ça rş ı yolunda, uruosınaniye Caddesi No.42'deki, daha büyük ve gen i ş kol e ksiyo nlu Sofa'ya gitmeniz gerekiyor
ele mektir.
Antika avcıl ı ğ ın a ç ıktı ğ ımd a , Teşvikiye ve Ni;_!, şa ntaş ı daima listemde bulunur. Bu semtler daha Avrupai, dükk a nları ise daha şık ve uzun
·~·-- geçmi şe sahiptir. Vazgeçemeyeceğim durakla rdan biri, Te v iki ye Caddesi No:99/ l'cleki
Selden Enıre'nin dükkanı ile Kalıpçı Sokak
119/ 2'dekiAbdül Antik'tir. Sevimli bir genç hanım olan Selden Emre, ikinci kuşak bir antikac ı. (Annesi, uzun y ıll ar Pera Palas otelindeki
meş hur "Antiqu e d'Orient'İn sa hibiyd i.) Selclen 'in dükkanı he m Avrupa, hem Osmanlı ant i kaları ile dolu. " H erınes"deri e yalarına tutkun o lan Selden, bir süre önce edindiği , yaklaş ı k yüzyıllık bir Hermes eğerin tadını ç ı kartıyor

h e Guide Istanbul d e rg isinin bakmaya d oya ma dı ğ ımı z fotoğ rafl a rının
b i rçoğu Turgut Salgar i m za l ı. Kale mini d e fotoğra f ma kinesi g ibi ustaca
kullanan Salgar, "eski şeyle r bana he p güze l gelir" diyor, ve geçmişte n bugüne İstanbu l ' un antikalar dünyası a nlatı yor:
"Eski İstanbul'un Atıneydanı civarında ki soka klarında yükselen "eskici, eskile r alı
yorum" bağırm a ları ile kap ı l a ra , p e nce re le re koş u şturan ev ka d ı nl a rını ca nlı bir
çocukluk anıs ı o larak saklıyorum . Ned e n bu kadar ilg ilenirle rdi ev ka dınl a n eskicilerle? Kimisi mil li bir spo r olan pa za rlık ze vkini tatmin etme k için, kimisi ailenin
bir iht i yac ı nı ka rş ılamak için , kimisi m od e rnl eş m e kte o ldu ğumu zd a n a rtık beğe
nil meye n eski eşya lardan kL1ıtulmak için ... Mahalle li ile eskicile r aras ında bu u fa k
ça p lı a lış veriş ler sürerken , bazen bütü n mahalleyi bir spo r göste risi kad ar ilgile ndire n 6üyük b ir o lay ge rçekl eş irdi. Esk icile r bir k o n ağ ın eşyas ını tümü yle sa tın
a lırl a rdı. Olayın nede nle riyle ilgili hı zlı bir d edikodu ile birlikte bir aile nin geçmiş i
bitpazarına doğru yol a l ırken ba zıla rına d a bir hü zün çöke rdi .
Eski güze l şeylerin yolcu luğunu izleme ye başlad ığımda, yolum hep bitpazarl a rına
çıkıyordu. Beyazıt'ta, Tünel'd e, Çukurcuma'd a, Üsküdar'da , Ka dıköy' de bitpaza rl arında İsl am ve Osma n lı ese rle rinde n Avrupa bric-a-braca kad a r h e r çeş it eski
o bje lerle dolu pa za rlar ol u ş mu ştu. Za manla ba z ı bitpaza rları yok o ldu , yerle rini
baş ka semtl erde inşa e dile n bina l a rın içinde ki " antikac ıl a r ça rş ıları " a ldı. Baz ı b itpazarları sokaklara ya yıl a n tezga hl a rı a zaltıp , dükkanlara ye rl eştil e r ve a ynı çevrede faa liyetle rini sürdürdü ler. B aş langı çta Ka p alıçarş ı' da ve Pe ra'da, daha sonral a rı ve ha le n Nişanta ş ı'nd a · yoğunl aşan eski ve yeni a ntikac ılar
"eski gü ze l şey l e r a raştırm a l arı"nın dura kları o ldu.
Eski g üzel şey l e r a ra ştırma l a rımızın e n zevklilerinde n biri Pe ra'da cereya n e de r. Pe ra sokaklarının esra re ngiz, biraz da te kin o lmayan h ava s ı
bu gezile re h eyeca n kata r .. Beyoğ lu ' n a ·Ga lata
kö prüsü yö nünde n , 1875'd e n be ri ça lı şa n dünya nın e n kısa tüne li (606.Sm) ile u l a ş mak o ld ukça keyiflidir. Tüne lden indi ğini zd e k a rş ını za gele n Tüne l P asaj ında , No. lO'd a Mus tafa Kayabe k'in dükk a nı ile karş ıla ş ırs ını z . Mustafa Bey,
D oğu An aclo lu 'claki Eyin kasa bas ında n . (İ sta n 
bulda ki k asa pl a rın çoğ u Ey inlidir.) Mustafa
Bey' in ba bas ı da kasapmış. O da d e ne mi ş fa kat
başa rılı o l a ma mış. Bir süre deva m eniğ i sa nat tarihi ve Türko lo ji tah silinde n sonra, 1963 y ılında
B eyaz ıt'da b aş l adı ğ ı a ntik ac ılı ğ ı 1974'd e n b e ri
Tüne l'cle sürdürü yor. Ö ze llikle O sma nlı ve İ s
lam eserl e rine m e ra kl ı o la n Kayabek 'in d ükkanında, son dö ne mde Ö zbe kistan ve Türkrne nistan 'dan gelen "Suzeni" iş l e mel e r d ikkat çeki yor..
Tüne l'd e ki kita psever ce nn e ti, Ga lip Dede Soka k o .22'de ki Librairie de Pera ' clır . 1491 y ı
lınd a yap ılmı ş o la n Ga la ta Mev lev iha nes i'ni
(ş imdi Diva n E d e bi ya tı Mü zes i) bi raz geçince,
ka rş ıd a 80 y ıl ö nce Plather, da l~a sonra Talya
No midis o la ra k faa liyet göste re n ş imdi ki Libra irie d e Pe ra 'da , Edmo ndo de Amicis'in 1878 baskıs ı "Costantino ple" ndan , Baron de Tott'un 1784 bas kıs ı "Me m oires" ına , Va n Mill ige n' ın 1906 baskı s ı "Costantinople" ncla n, Balzac ve Volteire'in tüm eserle rinin antika say ılabil ece k bas ıml a rına kadar çeş itli kitabı g üzel ciltle r içinde b ulma k m ümkün. Bitiş ikte ki dükka nda sa tıl a n Türk mü zik a le tl e ri (d arb u ka, tef, ucl, cura, kaba k , bağ l a nma g ib i) ye ni o l ma l a rın a rağ me n ilg inç. Ay nı sokakta filate listl er ele
va r. Bunla rdan Kame r iki nesildir pu lc ulu ğ u sürdü rüyor.
Pe ra'claki haz ine avc ılığ ımı z ı , b irkaç y ıldır te kra r ça lı ş tınlm aya baş l a n a n , eski Tüne l-Ta ksim tra mvay ı ile Ga latasa ray'a g idere k sürdürebiliri z. Çiçek P asaj' ın cla b ir
b ira ve birkaç meze ile e ne rji to pl a dıkta n sonra P e ra' nın arka soka kl a rınd aki Çukurcuma eskicile rine u za nabiliriz. Çukurcuma , İsta nb ul' un e n eski bit paza rla rın
da n o lup, Ga latasa ray'cla n Turn ac ıba ş ı So kağ ı ' n a saparak ul aş ıl ıyo r. Bir cami nin
çevresinde toplana n dükka nl ar ve sokak tezga hl a rı o ldu kça pitoresk b ir görü nüm
se rg iliyor. Ç ukurc um a' nın e n es ki es n a fl a rınd a n "Tombak" Alunet'in dü kka nı
ha le n e n ilg inç dükka n. Çukurcuma Ca mi soka k No: 13'teki Ahmet Köseclağ' ın ,
Os ma nlı eserlerine ve özellikle tombağa sevg isi ö nce ke ndisinin, sonra d a d ükkanın "to mba k" a dını a lm as ın a n ed e n o lmu ş . lŞ-19 yüzy ıl ota ntik objeler esas ilg i
a l a nı olmakla birlikte, To m ba k'ta b inici çizme le rinde n ilaç kutul a ruıa kada r deği 
ş ik eskil e rl e ka rş ıl aş m a k mümkün . Çukurcuma'claki di ğe r ilg i çekici d ü kka nl a rın
baş ında, Anad o lu i ş i s ırlı ça nak/ çöml e kle ri ile Çatma Antik, oym a lı a h şap kap ı
ve pan o l a rı ile As lı , ve eski k um aş ve se mave rl e ri ile V Antik geliyor.
Asya ya kasınd a , Kaclıköy'cle (antik Khalk edon) ve Üskücla r'cla (Scuta ri) a ntika avl a rı ve rimli o la bilir. Kad ı köy ve Üskücla r'a Eminö nü , Ka raköy ya da Beşi ktaş'ta n
ya pacağ ını z va pur yo lculu ğu , ince belli ba rda kla rda ki Türk çay ı eş li ğ in de ay n ca

Ahme t Keskiner
Abdi ipekçi Caddesi, Deniz
Nişan/aş ı, Tel: 246 58 33

DEVAM/ ONSEKİZDE

KUTLARIZ

için ciddi öneri lerde
bulunuyor son zamanlarda. O
da evlendi sonunda. Ekibin tek
bekarı oydu. Tabii ister istemez
disipline girdi. Bence bu artan
ilgi evden gazete adın a kaç ış l a
rın yeni planlarındand ır .. . Tabii
onun heyecanını gören
Mustafa da etki almı ş
olacak ki hemen heyecanlanmış ve son sayı
da yönetmenin % 20
olarak vermi ş olduğu
renkleri -%20 olarak
değerl endirip bazı baş
lıkların okunmaz hale
gelmesini
sağlamı ş,

lantıya gelmeyeceğini

biliyordu ama isterse
gelsindi ...
Patronun dönüşü ile birlikte haberler de artmaya başladı... Editör ile ilk telefon konu şmaların
da " ho ş orta sayfa yazıları var,
Londra, New York, Hong
Kong ... " deyince Editör içinden
"yaa s abır .. ." demeye başla
dı ys a da patronun diğer söyledikleri yüreğine su serpti, çünkü Ajda Pekkan ' ın haberleri
artık yayımlanmayacaktı gazetede, Bana kalırsa Editör tonlarla başka şehir yazıları yay ımlamayı bu haberlere tercih
eder. eden derseniz, patron
bu Ajda i ş ine soy unduğu zaman editörden de birlikte almas ını i stemiş ve ilk tercihinde Ajda Pekkan Editöre "ben
süper s tarım " gibilerinden birşey l er söyleyince o da hemen
k açı vermi ş arkas ına bakmadan
ve bizimkini de s ık s ık uyarmı ş "bu i şe çok bulaşma sonra
canın s ıkılır" di ye. Patronun
temel olarak bu konuda kızdı
ğı , Editör hariç kimselerin birşey söylememi ş olmas ı ama
ay rılır ayrılmaz "aman geçmiş
olsun! " demeye baş lamaları ,
bunların aras ında Milliyet Gazetesi ' nin yıllanmı ş hava alanı
muhabiri Sinan Toros bile var.
Tabii ayrılığ ın ne derecede
ge rçekleştiğini daha biz de bilmiyoruz, çünkü Patronun heyecanla imzalanmış olduğu biri bir diğeri de iki yıllık iki
ay nı anla ş mas ı var bu i ş iyle ilgili bakalım ne yapacak ş im
di? Gazetenin yeni yapım toplantı s ında menapoza girmi ş
tatminsiz yaratıklar gibi avaz
avaza sağa sola çatmaya baş 
larsa anlayın ki sorun devam
ediyor, bizimki an l aş malardan

yapılmas ı

Nişanıaşı,

20,

lstanbul'un
Ch alabi Antiques
Mim Kemal Öke Cad. 1 7, Nişan /aş ı ,
Tel: 225 01 85. Osmanlı ve Avrupa
mobilya, seramik ve tablolar.
Ch antique
Çaragan Sarayı, Tel:260 56 44
Çukurcuma 26
Ait ıpa ıla r Sokak 26,
Tel: 251 91 63

Çıı kıı rcu ma,

avcısı

kcy illi

o l aca k t ır.

---
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Abdül Antik, İsta nbul' un ~n eski ve, bana göre
kalite açısından e n zengin a ntikacı dükkarudtr.
Aıtık ha yatta o lmayan Abdül Kent, Rus devrimi
s ı rasında Yalta'dan göçmüş. Kapalıçar ı civarındaki Zincirliha n'da ilk dükkanını açmış. Daha sonra H ilton otelindeki dükkanına, ve nihayet şi mdiki geniş yerine taşırunış.
Cok geniş b ir gümüş, mobilya, porselen, hat, resim ve h a lı koleksiyonuna sahip.
\ le rhum Abdül bey' in eş i Nil Kent, son derece bilgili ve kültürlü bir hanım. Dinlemeye haz ı r o lan he rkese anlatacak çok şey i va r. Dükkanı ela o yönetiyor.
Yakın d a ki Atiye Sokak o:6/ a'daki Gönül Paksoy 'un dükkanı daha değişik ilgilerin odağı o luyo r. Etnik kökenli halı, kilim, gümüş tak ıl a r , sandık çıkması ham
ipeklerden ya p ıl an b luzla r, doğal re nkl e rinde, e lde eğiril en, elde örülen kazaklar,
es ki Anadolu k ı ya fetl e rind e n yo rumlu giysile r, yine e tnik kökenli çanak/çömlek
b u dükkanda sunuluyor..
i şa n taşı ' ndaki Mim Kema l Öke Caddesi ziya re t ed ilmesi gereken sokaklardan
biri. Eski ant i ka c ılardan Raffi Portakal bu caddede o :19'cla yer alıyor. Bu enteresan dükka nı ve k a rş ı stradaki bir binanın iki katını kaplayan "Portakal Sanat Merkezi"ni ziyaret edip "müze ka litesindeki" antik ala rl a tan ı şab ilm ek için 241 71 81
no' lu te lefondan Bay Raffi Po rtaka l'dan randevu almak gerekiyor. Bay Portakal
çok meşgul olduğundan ve sık sık değ i şe n e l em anl arı yeterli bilgiyi sah ip olına
dık l arınclan, bu telefon meselesi mutlaka gere kli o lu yor.
Esk i şey l e r peş indeki uzun İ sta nbul turunu , inan ılmaz konumdaki Kemal Değer'i n mekanı ile tamamlamak gerekir herha lde. Istanbul s url arını Topkap ı 'clan
den ize doğru takip ed e rke n Bizans'tan gü nümü ze kada r kullanılan eski kapıl ar
dan il kinden , Mevlana ka pıd a n, şe hire girer g irmez Mevlanakapı caddesi o.4'cle.
,u rla rın içine yay ılmış o larak Kema l ağabeyin a ntikaları sergileniyor. 1938'den beı·i bu işi ya pan Ke ma l Bey, "ne rede o eski a ntikala r" cleınekteyse de gerçek avcı
,~·i n tarihi bi r av sahası burası. .. "

seçtiği
-

diğer

antikacılar

Galip ve Bülent Dönmez
Dogan c ılar, SiiınbO!zade Sokak 33,

Mecidiyeköy An tikacılar Çarşısı
Toııııırcıık Sokak 1-7, ı\lecidı)•eköy

Üskııdar,

Tel: 3 10 67 99.
A-ııtika porselen, resim ııe çerçez,e onan mı,
mobilya cila ve ya ldızlanıa yap ıyo r.

Selekta Old Books and Antiquities
Tiiııel Pasajı 3, Tüııel
S andık

Horhor Bitpazarı
Kırk Tıılı ıı ııba Sokak 13-22
Aksaray

Ç11k11rcunıa

Caddesi 67/B,
Tel. 249 51 23

Cihaııgiı;

Tandoğan

Dolapde re Bit Pazarı
Uyg u n fiya tla ra güzel mobi(J'a ve
lambalar bulabilirsiniz .

- ı sr ANBUL

Kuledibi Bit Pazarı
Galata Kıılesi 'nin hemen c iua mıdaki biı
dıızııı e eskici dıikka ı ııııda ilg inç paı·çalar
bıılıııak ı ııııınkıın .

THE GUIDE

Hakimiyeti .Milliye Caddesi, K11yıııncıılar
Ça rş ısı, No: 89-90,
Tel: 343 73 8 1
(Eski g ıhıııiş ue alıın takılar).
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Trafik
vet; konu başlığımız trafik.
Trafik derken hemen anladı
ğınızı umarım, Türkiye'deki
trafik, İstanbul' daki trafik;
üzerine bitmez tükenmez makaleler,
sonsuz kez yazılar hatta fıkralar yazı
lan dünyaca meşhur olan trafiğimizi
.birkez de kendi bakış açımdan değer
lendireyim dedim .
Bu konudaki fecaat hepimiz tarafın
dan öylesine malumunuzdur ki. etraflıca tasvir etmenin hiçbir anlamı yok.
Tek yönlü yollarda, Barbaros'un torunlarını kıskandıracak şekilde cengaverane bir şeki l de aksi istikamete
giren fütursuzlarla kendilerinin de sürat yapabileceklerini kanıtlamak isteyen ve bu nedenle sol şeride iyice yapışan rally pilotu komplekslileri ile;
sıraya girmeme uğruna şerit dışına çı
kıp kendine özel şerit yaratan ve baş
kalarını aptal yerine koyma heveslisi
beyin özürlüleri vb. ile yapılacak mücadelenin ana hatların belirlenmesine,
aradan uzun bir sükunluk devresi
geçmesine rağmen görünürlerde hiçbir somut yaptırım, bizlere en nihayet
"çıktı" dedirtecek bir yasa yok.
Tasarlanan yasa içinde beni en çok
tatmin eden, halkın arasından seçilerek belirlenecek olan hizmet müfettiş
leri fikri olmuştur. Çünkü bizler, günlük trafik hayatı içinde öylesine
olaylara şahit oluyoruz ki, bunları kaleme alsak korku açısından Drakula 'yı, komedi açısında Nasrettin Hoca'yı
yaya
bırakırdık.
Şahit
o l duğumuz bu tür olaylan, ilgili merciyi "yakınımda bulabilirsem ve rapor edebilirsem"i hep özledim, durdum. Günümüzde trafik anarşistleri
denilen bu kitle resmi kıyafet giymeyen kişiler tarafından her an gözetim
altında olabilecekleri endişesini yaşa
salar, ihlaller konusunda aynı cesareti
gösterebilirler miydi acaba? Kesinlikle faydalı olacağına inandığım bu
maddenin yeni trafik yasası ile yürürlüğe ginnesini doğrusu sabırla bekliyorum.
Enteresandır bizim
memleketimiz.
Yasalar çıkar, iyi takip edilmediğin
den etkinliği sağlanamaz. Halkımızın
çoğu yasaları çiğnemeyi de marifet
sayar ayrıca. Derim ki anneler günü,
çocuklar yılı, kadınlar yılı gibi, belli
bir dönem için, trafikte, bir diğer sürücüye saygılı olmak için trafik müdürlüğü nezdinde bir kampanya baş
latsak nasıl olur acaba? Günlük
yaşamda saygısızlığı gösteren çok;
ancak saygı göstermeye hevesli bir
millet olduğumuzdan, bu türden bir
girişim en azından belli bir süre için
olayın fayda sağlayıp, sağlamayacağı
da gözlenebilir.
Hani sakıncası ne olabilir diye bir an
için düşündüm de; hani bizler herşeyi
abartan bir milletiz ya, karşımızdaki
ne sayg ılı olmak ve önce ona geçiş
hakkı sağlayarak ille de saygı l ı olduğumuzu ispatlamaya kalkarsak ya
karşımızdaki de bize karşı aynı düşüncede olur ya, işte o zaman trafik
hepten bloke olur.
Ama ben yine de trafik sorununun yasalara itaat ile birlikte bir diğerine
saygıl ı olduğumuz takdirde çözülebi-
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Dünden
·
bugüne
•
lstanbul'un içme suları
Derleyen

Sabit KALAYCI
İstanbul 'un iki bin yıllık tarihi boyunca
şehire içme ve kullanma suyu sağlan
ması hep büyük bir sorun olmuştur. Is-

tanbul sularla çevrili bir kenttir, ancak
bu sular dünyanın diğer sularla çevrili
büyük kentlerinde olduğu gibi tatlı sular değildir. Londra, New York, Paris,
·.Berlin, Budapeşte ve Viyana kentleri
yüksek debili akarsuların kıyılarında
kurulmuşlardır. İstanbul ' un ortasından
geçen ise deniz suyu taşıyan Boğaz_'d.ır. Ayrıca jeolojik yapısı nedeniyle Istanbul'da yeraltı , uvu çok :ı7Clır.
Bu yüzden İstanbul'a su sağla
mak amacıyla sonuçlar, kemerler
ve bentler inşa
edilmiş, kilometrelerce uzak mesafelerden şehre
su taşınmıştır. Istanbul bu nedenle, sonuç, çeşme,
su terazisi ve kemer ve bent gibi,
her biri tarihi eser
niteliğinde su yapıları ile doludur.
Roma imparatorluğu döneminde,
Hadriyen ve Vatarafından
lens
yaptın lan birinci
ve ikinci suyollarının
yan ısıra
Mazul ve Bozdoğan kemerleri ile
açık
sonuçlar
(Aetiyus, Aspar
ve Heglos Mokius Hazneleri) ve
kapalı

ğıtılmıştır. Taksim Suları ' nın en önemli kemeri Sultan Mahmut (Bahçeköy)
kemeridir. Memba suyunu derlemek ve
kurak mevsimlerde kullanmak üzere
Topuzlu Bendi, Valide Bendi, Sultan
II. Mahmut Bendi inşa edilmiştir. Ayrıca şehrin Avrupa yakasındaki çeşitli
pınar suları küçük isale hatlarıyla çeş
melere bağlanmıştır. Bunlar içinde en
önemlisi Sultan II. Abdülhamit tarafın
dan yaptırılan Hamidiye suyudur. Asya
yakasında, kısıtlı da olsu, yeraltı ·su
kavnaklarını çevreve da~ıtmak Ü7ere

su projelerinin uygulanmasını Devlet
Su Işleri (DSI) üstlenmiştir. 1981'de
24 çevre belediyesi ve 22 köy, Istanbul
Belediye Başkanlığı'_na, bu birimlerin
su hizmetleri ise ISI'ye bağlanmıştır.
23 Kasım 1981 'de 2560 sayıl ı yasa ile
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağ
lı bir şube olarak Y~ri!tülen kentin kanalizasyon işleri de ISI'ye devredilerek
kuruluşun adı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Buf!lin Tstanhul'a ,u ,:ı~l:ıvan toplam

sarnıçlar

(İmparatorluk,

Yerebatan, PlekJJu/ı~·e f..,ıy A.l'ıııaı.
senus, Binbirdirek,
Acınusluk sarnıçları) dönemin önemli
çeşitli tesisler yapılmıştır. Bu yakanın
su yapılardır.
vakıf suları kayışdağı, Atikvalde, ~üOsmanlı imparatorlu ğu döneminde bir . çükçamlıca, Alemdağ, . Beykoz On
yandan büyük yapılar inşa edilirken,
Çeşmeler, Karakulak ve Ishakağa sulabir yandan da bu yapılara su götürme
rıdır.
çalışmaları sürmüştür. Bu yıllarda HalTerkos Gölü 'nden kente su getirilmesi
kalı Suyolları, Taksim Suyolları, Kırk
amacıyla 1874 yılında yabancı bir şir
çeşme Suyolları, Avrupa Yakası Suları
kete verilen 40 yıllık imtiyaz, daha
ve Asya Yakası Vakıf Suları gibi sonra Fransız kökenli Dersaadet Anoönemli tesisler yapılmıştır. Fatih Sulnim Su Şirketi'ne (halk arasında Tertan Mehmet döneminde yapımına baş
kos Şirketi diye bilinir) devredilerek
lanan Halkalı Suyolları 18 suyolu ve imtiyaz süresi 1882 yılı .. itiba.ri ile 75
bu suyolları üzerindeki Mazul, Kara
yıla çıkarı lmı ştır. Şirket Oncelikle TerAli Paşa ve Bozdoğan kemerlerinden
kos Pompa istasyonu 'nu tesis etmiş ve
oluşmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman
1926 yılında ise ilk içme suyu arıtma
döneminde yaptırılan ve Kağıthane tesisi yaptırılmıştır. Anadolu yakasının
Deresi ' nin suyunu bir havuzda topla- su sorununu çözmek üzere de 1888 yı
yarak büyük bir galeriyle kente ula şt ı
lından başlayarak bir Fransız şirket_\ne
ran Kırkçeşme Suyolları , Uzun Kemer, 99 yıl sürey le imtiyaz verilmiştir. UsEğri Kemer, Güzelce Kemer ve Magküdar-Kadıköy Su Şirketi adını alan bu
lova kemeriyle dört büyük vadiyi aş
şirket isale hatları ve su şebekelerinin
maktaydı. Ayrıca Kırkçeşme sularının
yanısıra I. Elmalı Barajı ve süzme düverimini arttırmak için derecelerin
zeyinde arıtma tesisi yapt!rmıştır.
menba bölümüne bentler inşa edilmiş Cumhuriyet döneminde Istanbul Türk
ve yaz kullammı için su stoklamasına Anonim Su Şirketi adını alan Terkos
gidilmiştir.
Belgrad Ormanı ' ndaki
Şirketi 1932 'de imtiyaz sahibi Fransız
Kırkçeşme bentleri Topuz Bendi, BüŞirketinden satın alınarak işletmesi
yük Bent, Ayvat Bendi ve Kirazlı Bent
1933 yılında kurulan Istanbul Sular
adlarıyla bilinmektedir. Beyoğlu yakaİdaresi'ne (İSİ) devredilmiştir. Vakıf
sının su sorunu ise Taksim Suları sisteSuları 1933'de, Üsküdar-Kadıköy su
mi ile çözülmüştür. Bahçeköy' çevre- şir)<eti i e 1938'de İSİ'ye aktarılmıştır.
Suları,
sinden
toplanan
Taksim
ISI'nin bütçesine aktarılan mali kaynaTaksim'de bir depoda toplanarak sa- ların yetersiz kalması nedeniyle büyük
vaklar aracılıyla civardaki semtlere da-

NASRETTİNTRAFİK

altı barajdan üçü Avrupa, üçü de Asya
yakasında yer almaktadır. Bu barajlar,
Avrupa yakasında Terkos, Büyükçekmece ve Alibey, Anadolu yakasında

ise Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajları
toplam maksimum rezerv hacimi 741234000 m3'tür. Bu su
kaynakları
Büyükçekmece Sistemi,
Kağıthane Sistemi, Elmalı Sistemi ve
Ömerli-Darlık Sistemi adı altında dört
ana sistemde toplanarak, anntma tesislerinde antılmakta ve kente dağıtılmak
tadır. Kente verilen günlük ortalama su
miktarı 1 500 000 m3 mertebesindedir.
İstanbul'un 2000'li yıllardaki su gereksinimini karşılayacak projeler üretmek
üzere yapılan Master Plan çalışmaları
çerçevesinde 1993 yılından başlamak
üzere 2012 yılına kadar yıllık toplam 1
938 000 000 m3 kullanılabilir rezervi
olan 7 projenin aşamalı olarak devreye
girmesi planlanmıştır. Bu projeler, Avrupa yakasındaki Sazlıdere Barajı, Istranca Regülatörleri, Asya yakasındaki
Kirazlıdere Barajı, Büyükmelen Barajı,
Yeşilçay Barajı gibi Kırklareli'nin doğusundan , Düzce'nin kuzeyine kadar
uzanan geniş bir alandaki rezervuarlar,
regülatörler ve isale hatlarıdır. Projeler
planlanan sürelerde bitirildiği takdirde
Istanbul'un 2040 yılına kadar su sorumı olmayacağı tahmin edilmektedir.
dır. Barajların

Kaynak : İSKİ yayınları
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ANDREGIDE
ık tabak

Gide (sağda) ve
Gheon Türkiye
yolculukları sırasında
Bursa sokaklarında

Ben İstanbul Efendisi Değilim

B

unu

açıklamak zorundayım . Çünkü beni

"İstanbul Efendisi" diye tanımlayar_ak bu

konuda konuşmamı istiyenler oldu. Ustelik
televizyon ekranlarına çıkı p çoculuğ umda 
ki İstanbul'u daha doğrusu Kadıköy'ü anlattım. Şim
di çıkıp "Ne olmuş yani, seni hem onurlam ı ş lar, sen
de alemin önüne çıkıp konuşmuşsun, şimde de ben
öyle değilim diyorsun. Bu ne densizlik" diye takaza
edebilirsiniz. Sizin de hakkınız var. Hoca'nın dediği
gibi. Ama benim derdim başka.
ünce şu "İstanbul Efendisi" nedir, kimdir, onu tanımlamamazı gerekirdi. Yapmadık. Şimdi yapmaya

erkesin bana so rduğu soru ht:p ayn ı : "Nas ıl ç ı kıyorsun bunca
işin içinden?" Ku şk u s uz çıkamıyorum! Ve özellikle de özveride bulunmak durumunda kaldığım işler "yemek-içmek" i ş le
ri. Y aranna gön ülden inandı ğ ım Mutfak Do st ları Derneği İs
tanbul'un gurme yaşantısına renk katan eylem ler gerçekleştiriyor;
doğrusu ve yanlışıyla hoş yemekler düzenleniyor. Zaman yetersizliğin
den birçoğu nu kaçırıyorum, öte yandan yeni oluşturduğumuz Şarap
Dostları Çevresi'nin de degüstasyon toplantılarına gidemiyorum ve bu
beni üzüyor, çünkü şara p içme kültürünün insan yaşan tı sına apayrı bir
zevk kattığına inananlardanım. Vücuduma acımadan salt esrimek adına
içki içmeye karşı olduğum için belki ve yemek yemeğe ayrı bir tad kattı ğından şarap içilmesi ho ş um a gidiyor. Ama kaçırıyorum. Geçenlerde
taze Fransız şarapları, ard ından da iç piyasada satı lmay an Türk Şarapla
rı tadılmış ve ben gidemed im . Hoş , bu arada bazı kaçamakJar yapmıyor
değiliz , örneğin birkaç şarap dostu geçen ay bi zim büroda kısa da olsa
bir tadım seansı yaptık ve benim kendi kavımda bulundurmakla övündüğüm Atatürk Orman Çiftliği şaraplarının nasıl dikkatsizce şişelendi
ğini ve kısa mantar kullanmak yüzünden nasıl sirkeleştiğini yaşadık.
Gerçekten, yarışmalarda önemli dereceler alan Atatürk Orman Çiftliğ i
Şarapları bilgisizlik mi yoksa umursamaz lık mı bilmiyorum, ama kötü
şişeleniyor ve bu yüzden de dayanmıyorlar.

H

çalışalım.

Bence iki rürlü İstanbul Efendi var denilebilir. Bir
tanesi bizim rahmetli kayınvalidemin yakın ahbabı
Komşu Teyze'nin eşi Defter-i Hiikani'den mütekaid
Kemal Bey. Pantalonu ütülü. Anber kol düğmeli
gömleği her zaman pırıl pml ve kolalı. Gümüş savatlı bir bastonu vardı. akşamları biraz içerdi ama
soylu bir biçimde. Hep nazik ve tatlı . Sohbetine doyum olmaz. ama bıktırmazdı da. Bu bizim bildiği
miz en eski İstanbul Efendisi'dir ve şimdi de nesli

1914

tükenmiştir.

İkinci prototipin mevcutları vardır ve çoğalmasa da
varlıklarını

sürdürürler. eskiden insanları onurlandmnak için PAŞA derlerdi. Şimdi de bunlara İstan
bul Efendisi diyorlar galiba. Bunu bana uygun gördükleri için mutlu olmalı , teşekkür etmeliyim .. mi?
İşte burada sıkıntı başlıyor.
İstanbul Efendisi denilince bir kaç yüz yıldan beri
lstanbul'da yaşayan bir aileden gelmiş olmak zorunluğu var mı ? Herhalde olmalı . Yani adam diyebilmeli ki:
-Benim büyük babamın büyük babası Üçüncü Murat zamanında Anadolu Kazaskeri Zebercetzade
Zülkefil Efendi imiş. Onun torunu Üçüncü Osman ' ın Şeyhülislamlarından Ebülhayr Efendi, Onun
torunu İkinci Murat'a Silahtarlık. Abdülmecit'e saray nazırlığı eden Meşrutiyet olunca Umur-u Hukukiyc-i Muhtileti Komisyonu (Ne demekse) Başkan- .
lığına getirilmiş . .. Mütareke sırasında İspanyol
nezlesinden Kanlıca'daki yalısında vefat etmiş.
Siz hemen telaşlanıp soracaksınız:
-Kanlıca'da yalı ha!. ..
-Dedemin borçlan yüzünden Yalı satıldı. Biz o zaman çocuktuk ... falan filan ...
Yani İstanbul Efendisi olmanın liir başlantısı da olmalı. Sonra başka koşullar da var. İstanbul Efendisi
çok kibardır ve naziktir. Ağzından kötü söz, küfür
çıkmaz. Ceketlerinin altına yelek giyerler. Eşleri
olan hanımlar "Efendim" demezler "Efem" derler.
Sonra 1 tanbul Efendisi olacaksanız genellikle Galatasaray'da okuyacaksınız. S'izgelişi Kolej 'de olmaz. Gelenbevi Onakolunu'ndan da İstanbul Efendisi çıkmaz.
Sonra evde ya kazasker büyük büyük babadan kalma elyazması Mushaf, ya da yine büyük büyük babadan kalma Osmanı Mecidı nişanlar ... genellikle
Sabah Jouai11er ya da Kargapulos'un atölyelerinde
çekilmiş boy fotograflan .. Horozlu kokordzlu ve feraceli eski zaman hanımlarının resimleri ...
-Bak şuradaki güzel çocuk benim büyük arınemmiş.
Şirin-gudubet çocuk dizlere kadar çıkan kopçalı
bot lan üstünde beli kalçada farbalalı eteklikJ i saçma sapan bir kız çocuğu ...
Uzatmayalım. Ben İstanbul'da Kadıköy'de , Altı
yol'dan o zamanki Çukursostan'a, şimdiki Kuşdi
li 'ne inen cadde üstüdeki bir evde doğmuşum 1917
yılında. Baba tarafından şanlı eski zaman paşaları,
ana tarafımda sakallı külahlı kazaskerler, mollalar
yok.
Şimdi gelelim bir başka konuya. İstanbul Efendisi'nin bir başka tanımı olabilir. Güzel, yerinde ve
hakJı tanımlar yapılabilir. Benim onlara da karşı
çıkmam doğru olmaz. Ama bir şey söylemeye hakkım olduğunu sanıyorum. Belki İstanbul Efendisi
lstanbul'a sahip çıkan, İstanbul için bir şeyler üreten
kişiler olarak düşünülmek gerek. Bu kişiler teknik
alanda İstanbul'a eserler kazandıran insanlar da olabilir. Şairler ve yazarlar da olabilir. Belki hatta Şa
ir'in dediği gibi, yöresindeki "İyi kedileri seven
ağaçlan " koruyan , çevresine, magandaların ve yobazların nasipleri olmayan insanlığı ve güzellikleri
anlatan, anlatmasını bilen sıradan hemşeriler...
Bana göre İstanbul Efendisi Mimar Sinan, Mimar
Kemalettin Bey, Şirket-i Hayriye Kurucularından
Hüseyin Haki ve Hafız vehbi Efendiler, Reşat Ekrem Koçu, Rumelihisan'nda yamaca oturup tarifsiz
kederlere kapılıp giden Orhan Veli, Abdülhak Şina
si ustamız, Çelik Gülersoy, Gürel Sözen ... Sözün
kısası İstanbul'a bir şeyler kazandıranlar...
Bana gelince ben İstanbul Efendisi değilim vesselam ...
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Türkiye'sinde
gayrımemnun

bir seyyah:
"Enver bey bu sabah ll'de Konya'dan özel bir trenle ayrılıyor.
Biz de onu uğurlayanlara katılıyoruz. Bir yığın ülke ileri ·
geleni, işadamı, demiryolları temsilcisi toplanmış perona. Bir
tanesi silindir şapkalı, diğerleri fesli; hepsi krupyeye benziyor.
Enver bey'in sağında alman general Liman Von Sanders var."
dime ile Çatalca aras ındaki çorak toprağa , ekilmemiş
uçsuz bucaksız \arlalara baktıkça, Türklerin burayı
niye yeterince şiddetle savunmadıkları daha iyi anlaşılıyor. Kilometreler boyunca ne bir ev, ne bir insan.
Küçük bir akarsuyun zikzaklarının bütün kıvrımlarını
dolanıyor tren, bu sürekli kıvnmlar yüzünden çok ağır gitmek
zorunda kalıyor. Bir tünel, bir köprü, bir toprak kümesi bile yok.
Bizimle birlikte yolculuk eden M. Loucheur, şirket sahibi baron
Hirsch'e, kilometre başına para ödendiği ni söylüyor bana. Bir
servet bu!

E
( ....)

Leylekleri yeniden gönnek sevindirici. İşte birkaç tane de deve.
Yanımızda oturan Bursa'lı zengin Enneninin, inatla horoz olduğunu söylediği pırıl pırıl şakayık sürü leri var orda burda.
Yol arkadaşım, "resim öğrenimi yaptığ ı " Lozan'dan dönen , paşa
çocuğu genç bir Türkle sohbete koyuluyor; ailesinden aynlalı
tam yedi ay o lmu ş; evine, koltuğunun a ltında, Zola'nın "çok sevdiğini " söylediği kitabı Nana ve bir de "Madame Gyp'in kitaplan"yla dönüyor. Bütün kalbiyle "Jön Türk" o ldu ğ unu , Türkiye'nin geleceğine inandığını açıklıyo r; bu da, beni söy lediğine
inanmaktan alıkoyuyor.
I Mayıs
Konstantinopl bütün önyargı lanmı doğruluyor ve içimin cehenneminde Venedik'in yan ında yer a lı yor. Ne zaman birkaç mimarı
eser, cami süslemesi beğensem, hemen Arnavut ya da İran yapı
sı olduğunu öğreniyorum. (Zaten tahmin de ediliyor.) Buraya da
herşey Yenedik'te olduğu gibi hatta Venedik'tekinden de fazla,
para ve şiddet zoruyla gelmiş. Toprağın kendisinden fışkıran
hiçbir şey yok; bunca ırk, tarih, inanç ve uygarlığın sürtü ş mes i 
ne, çatışmasına neden olan bu kalın köpüğün altında, hiçbir şey
yerli değil.
Türk giysisi, gördüğüm en çi rkin giysi; doğru s u bu ya, halk da
böylesini hak ediyor.__
Ey Haliç, Boğaziçi, Usküdar kıyısı, Eyüp servi leri ; oturan halkı
sevemedikçe, dünyanın bu en güzel manzarasına nasıl gönü l vereyim?
Bursa, Cumartesi
l. Murat Camii'nin bahçesinde oturuyorum. Balkonlu teras ın ortasında sulan oluk oluk akan fiskiyeli havuzun kenannda değil
de, terasın iyice solunda, boyalı tahtadan bir kiyoskun barındır
dığı daha küçük bir havuzun menner kenarının üzerindeyim.( ... )
Caminin beyaz duvannda bir çıran ır gölges i oy naşıyo r. Sade, neredeyse kabartmasız küçük bir menner, yukarıda daha küçük iki
kemeri birleştiriyor. Kabarımanın altında kırlangıç yuvaları.
Ayaklarımın önünden ışıltılı bir dinginlikle uzanan yeşil Bursa
ovası. Hava sakin, an latılamayacak kadar berrak; düşüncem kadar saydam gökyüzü.
Salı

İlk gü n, eski ve daha uzak bir Doğu'dan ge ldi ğ ini izlenimi veren

porselen bir kupa ald ım yaln ı zca. Avuç içinden daha büyük değil. Sarımsı beyaz çatlak dibi, mavimsi desenlerle kaplı.
Hiçbir şey, ilk gün tatsız bir gezinti yaptı ğ ımız çarşı kadar düş
kıncı değildi. Sıradan dükkanların ilzerinde asılı hep aynı renkte
alaca lı bulacalı eşarplan görünce kaçtık. Ama ikinci gün girdik
dükkanlara ...
Bu ikinci gü n üç elbise

satın a ldım ;

biri

yeşil, diğeri

HAL TTETTİNGİDE

mor-

kınnızı : ikisi de altın iplikten çizgili. Yeş il olanın mor röfleleri
var; dü ş ünme ve ça lı şma günlerine uygun. Mor-kımıızının röfleleriys_e gümüşi; bu giysiye bir dram yazmak için ihtiyacım olacak. Uçüncüsü alev rengi; onu kararsızlık günlerinde, ilham gelmesine yardımcı olsun diye giyeceğim.
·
Bu elbiseler, düğmesiz, geniş kollu oryantal gömlekler de almamı gerektirdi; sonra bir de ayağın, içinde kendisini yabancı hissettiği konkav tabanli Türk ayakkabılan.
O sabah çarşıdan dönerken, dağa doğru çıkan dar yolda, karla
yüklü iki katır gördüm: kar Uludağ'dan toplanmış; taşınması ve
halatlann kesici temas ından korumsa için üstüne, yarıya kadar
inen bir yün kumaş örtmüşlerdi; ka tırlann iki yanından bakıldı
ğ ında mennerden bir kütleyi andırıyordu.
Şehrin biraz üstünde nefi s bir dinlenme yeri keşfettim ; yerdeki
C>tlar setin; bir dizi yüksek kavak, otlara hafif bir gölge düşmüş.
Onümde şehir uzanıyor; Ah, Apenin ya da Atlas dağlarının tepelerinde, çobanların yanında, çobanlık yaparak, kavallarının yüreğime fılısdadığı şarkıyı dinleyerek geç irdi ğ im saatler:
Utinam eq vobis unus ..

(... )
lznik yolunda , 9 Mayı s
Bursa'dan eğer birkaç gün önce ayrılmış olsaydım, daha az üzülürdüm. Bu küçiik şehrin , in sa nı içine alan gizemli bir güzelliği
ve büyüsü var. ünceleri Cezayir anılarımı arad ım burdum burada ama ne müzik, ne de beyaz giysilerden eser vardı, çirkin suratlarla karş ılaştım yalnızca. Dün akşam, kenarlarında bahçeli
mezarlıklar bulunan ı ss ı z dar sokaklarda, ezan vakti gecenin içine dalarak yapı11m gezintiyi, hele bütün şehrin , yüksek minarelerin deldiği mavi bir duman içinde dal ga lanışının , yüzüşünün görüntüsünü unutmam mümkün değ il artık.
Bursa'dan saat beş' te ayrıldık . Hava kapalıydı; peri oyun l arında,
arkadaki tabloyu deği ş tinnek için çeki len ş u gri tül perde gibi,
oldukça kalın bir sis tabakası gönütüyü kapatıyordu. Yol kenarındaki ağaçlar, sisi n içinde daha da büyük duruyorlar. Sisten ara
ara ortaya çıkan bu ağaçlann altında yetişen, s ıralar halinde, s ık
ve sürekli bögürtlenl_er Bursa' nın çev resini s armı ş . Biraz ileride
tarlalar, sonra oldukça genişboş araziler var. Yol nihayet biraz
yükselince, ekili araziler de azalıyor. Enneniler ve Yunanlılar sürüyor bu tarlaları, neredeyse hiç Türk yok; öyle ki, dı şa rdan gelenler olmasa, toprak kendi haline bırakılacak. Alman ismine
karşın İtalyan asıllı, sultanın adamı, İbranice dı ş ında bütün dilleri konuşan Buenos-Aires' li yahudi tercümanımızın ifadesi bu en
azından. Adının tel affuzu öylesine zonnuş ki , kendine bir savaş
ismi almak zorunda kalmış: Nicolas.

Snıı se_wılıaıiıı ııuıkıa ı·erileıı meniilt>rdeıı hırisi,

Sorup

Lisıesı

KAÇIRIYORUM. ••
Bu arada çok il ginç yemek yeme deneylerim olmadı değil. Örneğin
Londra'a öküz kuyruğu , Hong Kong'da çeş itli Çin mutfakları , uçaklarda
ilginç yemekler ve şarap lar geldi geçti ama Istanbul'la ve Istanbul'un
yeme-içme işiyle il gi li-olmadı ğı için yazmıyorum , yazınca bu kere Editör çok kızıyor. Ama Hong Kong, Londra ve New York'daki İtalyan
mutfağı deneylerimden sonra sanıyorum, Conrad Oteli'nin İtalyan lokantasına anık hazmm. Tabii sırada bir de Ramada Oteli'nin Çin lokanta sı var. Yeni açı lacak olan Penta Oteli bakalım ne gibi lokantalar sunacak İstanbul'a . Çünkü Hilton Parksa'dan tanıdığımız müdürü yemek ve
lokanta işletmeciliği konusunda ayrıca uzman, Hilton Parksa'nın ünlü
Carpacia'sı hala o kadar iyi mi bilmiyorum, uzun zamandır gitmedim,
ancak sanıyorum anan otel sayısını da göz önünde bulundurarak İstan
bul otelleri sabah kahvaltılarına daha bir özen göstermelidir. Bu i şte usta olan İsrail ve New York'un ünlü otellerine bir göz atmalarında yarar
var. Yabancıları, turistik ya da işle ilgili bir İstanbul gününe hazırlarken
biraz daha özen göstermekte yarar var, birkaç ayn çeşit siyah zeytin,
plastik kutular yerine daha özenle hazırlanmı ş arınearıne reçelleri , bölgesel peynirlerimiz ve baconlu yumurıa yerine pastırmalı , sucuklu yumurıa seçeneklerinin de verilmesi insanların İstanbul anılarına inanıl
maz katkılarda bulunur.
Gördüğünüz gibi İstanbu l'd a olmasam da, kıracak tabak bulmakta pek
de öyle güçlük çekin iyorum.
Gelecek ay şen sofralarda buluşmak üzere ...
(Tokyo-New York hava yo lunda)

Ya:. ısıııı ya;amıyoruııı.
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Yoku ş iyice dikleşin ce iniyoruz arabadan. Nicolas yoldaki insanlara yak l aşıp konu ş uyor. Şuradaki çoban; biraz ötede, çalı ç ırpı
yığınının altına eğilmiş bir oduncu geç tiğimizi görünce gülümsüyor. Nicolas pannağını oduncunun yüzüne doğru çevirerek:
" Dı şlerine bakın! Hiç temizlemez on l arı. Hoş adam! Harika! Harika! Bu ülkede herkes böyle. eşine rastlamr gibi değil. Bakın ,
yabancıları gönnekten nas ıl da memnunlar. Işte ilginç olan bu.
Yalnı z bunu gönnek için bile bu yolculuğa değer, vs." di-

yo r.İl g ili ilgisiz h erşey için de aynı formülle ri yineleyip duruyor.
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BEY AZ RUSLAR
büyük miktarda para kazandı bu sefer. Bu nedenle de, kalan süreyi
en iyi lokantalarda ve onu izleyen Siyah Gül gecelerinde sürdürebil-

söylerlerde. Küreni n üstü nde bak ırdan dökme ·bir heykel vardı ,
heykele koluyla ileri doğru uzattığ ı bir pelerin tuıturulmuşıu ve üzeri nde şu kelimeler yazılı yd ı : "Her kim ki" diyordu heykel, "Koııs
tanıinop/'da

bir yıl süreyle yaşarsa,

tıpkı

benim gibi altın bir peleri-

dik.

ni o/ıır."

Havalar açı ından da şans ım yaver gitti. Masmavi gökyüzü beni şe
hirde son bir-iki gezi yapmaya yöneltti: Büyükada'ya, Tarabya'ya ve
başka birkaç yere daha gitme fırsatını böylece buldum. Ama lsıan
bul'da beni en çok heyecanlandıran. dimdik servi leri ve mezartaşla
nyla mezarlıklar oldu . Hiçbir yerde kendimi buralarda hissettiğim
kadar müslüman hissetmedim: Ebedi istirahate ayrılmış bir mekanda Hırisıiyanlann genellikle yaptığı gibi karmaşık zenginlikteki mezar düzenlemeleri ve görkemli haçlar kadar bana itici gelen bir şey
olmamıştı r. Ölümde sadeliği sevdiğim için, müsIµınan mezarlığının .
tipik özellikleri bana çok uygun geldi. İ s lam ülkelerinde ziyaret ettiğim son mezarlık da Boğaziçi ' ne kuşbakışı bakan bir tepede yer alı
yordu . Gökyüzünün, bulunduğum yerin. tepeden gözüken denizin
onaklaşa güzelliği öylesine dev boyutlarda bir yansıma oluş1urdu ki
bende, bu mükemmellik beni kıvandıracağına yüreğimi acıyla doldurdu.
Servilerin alımda yeni yeni ısınmış havanın bunaltıcılığını farketmiyordunuz. Bu mezarlıkların ilginç bir yanı da, herhangi bir melankoli duygusunu insanda uyandırmamalanydı. tersine. bir 1ür mutlu
uyku çağrışımı doğuruyorlardı insanda. Olüm burada bütün yaşa
yanların yumuşak anası olarak duruyordu. Boğaziçi 'nin öteki yakas ına Türkiye'nin Asya'da kalan bölümü başlıyordu. Daha da uzakta.
yaylaların ortasında yüreklen bağlı olduğum Andre'nin o sıralarda
bulunduğu Ankara 'y ı düşündüm. Ve duyduğum mutluluk, bir anda
nos1aljiye dönüştü.
Camileri de, sokakları da, insanları da unuttum; sen benim için, dikey mezartaşlannın süslediği bir 1epe olarak kaldın İ stanbul; sen benim için uyun üzerindeki pürüzsüz mavi gökyüzü ve ona yansıyan
güzelliğin kendini salıverişin; cennetin dıngin yansıması. O 1epede
yaşadığım anlar beni ölene kadar ıerketmeyecek. Hafızama çakılıp
kaldıkları günden benim ölümüme kadar yaşama haklarına sahipler.
Eğer umduğum gibi yaşanı lmış güzellikler ölümden sonra sonsuzluğa devroluyorsa. İsıanbul'da geçirdiğim o akşamüs1ünün izlenimleri
de sonsuzl uğa yansıyacaktır.

Şehri n bir başka yerinde, A h ın Kapı de nen bir başka kap ı var. Bu
kap ının üstündeki bak ı rdan yapıl m ı ş iki fil o kadar büyük ki, akıll a
ra durgunluk veriyo r. Bu kapı yal nı zca bir imparaıor. bir bölgeyi
fethederek savaştan dönd ü ğ ünde aç ılırdı; şehrin ruhban s ın ıfı tören
alayıy l a onu karş ıl amaya çıkardı ve kap ı açılırdı ve bizim curre dediğimiz cinsten, dört teke rlekli bir yü k arabas ı gibi yapı lmı ş bir yarış arabas ı getirirlerdi. Şimd i, bu arabanın ortas ında yüksek bir oturak ve üs1ünde de bir ıahı vardı ve çevresinde, her tarafı alt ındanmı ş
gibi duran ıahıa gölge veren bir sayeban, t aşı yan dört sütun bulunuyordu. Sonra, imparator. ıacı baş ında, 1ah t ına 01uru r ve bu kapıd an
girer ve büyük bir arabayla, büyük bir neşe ve şe n lik içinde saray ı
na taşın ı rdı.
Şimdi, şehri n bir başka yerinde şaş ıl acak bir şey daha vardı. Bouke

•

Şehir

Dergisinden

Alınmıştır.

ŞAŞKIN BİR HAÇLI

Ve bu mukaddes emanetler. size anlaııığım gibi. kilisenin ortasında
bu kilisede bir mukaddes emanet daha vard ı , çünkü
bir pano üzerinde Aziz Demetrius'un sureti boyanmıştı. Bu suretten
o kadar fazla yağ sızıyordu ki. resimden akış hızıyl a, silinmesi
mümkün değildi . (Ve şehirde, Blacbemes sarayı denen bir başka saray daha vardı.) Ve burada tam tamına yirmi kilise ile. hepsi birbiriyle bağmnlı ve hepsi de al tın mozaik1en en azından iki yüzya da
üç yüz oda bulunuyordu. Ve bu saray o kadar zengin ve o kadar
görkemliydi ki, hiç kimse size onun yüce görkemini ve zenginliğini
tasvir edemediğ i gibi, nakledemez de. Bu Blachemes sarayında, çok
büyük bir hazine de vardı, çünkü insan orada sabık impara1orlara aiı
zengin taçlara ve altından zengin süslere ve ipekle altından yapılmış
zengin kumaşlara ve zengi n imparator elbiselerine ve zengin değerli
taşlara ve öylesine çok sayıda başka zenginliklere rastlardı ki , hiç
kimse saraylarda ve şehrin başka birçok yerinde bulunan o büyük
altın ve gümüş hazinesi nin sayısını veremezdi.
Sonra hacılar şehrin büyüklüğüne, saraylarla zengin manastırlara ve
kıli selere ve şehi rdeki büyük harikalara bakakaldılar ve pek hayret
ettiler. Ve Sainı Sophia kilisesiyle, içindeki zenginliklere de pek
hayret ettiler.
Şimdi size Sainı Sophia kilisesini, bunun nas ıl yapıldığını anlaıaça
ğım. Rumcada Sainı Sophia, Fran sızcada Sainıe Trinite (Kutsal Uçlü) anlamına ge lir.Sainı Sophia kilisesi yusyuvarlak ve büyük. çok
zengin sütu nların ıaşıdı ğı kubbeler vardı vı: yeşimden. somakiden
ya da başka bir değerli 1aşıan olmayan sütun bulunmadığı gibi, hastalara şifa vermeyen sü1una rastlamak da mümkün değildi . Bir ıaneine sürtününce kişi, böbreğinin hastalığı geçiyordu, bir diğeri bögür hastalıklarına iyi gelirken, diğerleri de başka hastalıklara şifa
veriyordu. Ve bu kilisede normal olarak hepsi demirden yap ıldı ğı
halde, baştan aşağı gümüş1en olmayan bir ıek kapı , menteşe, şerit
ya da başka parça yoktu. Kilisenin ana mihrabı öylesine zengindi ki,
paha biçilemezdi, çünkü mihraptaki, zengin bir imparaıorca yaptırıl
mış kürsü. kırılıp sonra da hep birlikte ezilen altınlarla değerli taş
lardan oluşuyordu . Bu kürsü, tam tamına ondön ayak uzunluğun
daydı. Mihrabın çevresi nde, tıpkı sivri uçlu bir kilise kulesini
andıran ve içinde kutsal köşrnin muhafaza edildiği, yekpare gümüş
ten ve kimsenin paha biçemeyeceği kadar zengin dolabı ıaşıyan gümüş sütunlar bulunuyordu . İncil okunan yeri o kadar hoş ve görkemliydi ki, size nasıl yapıldığını tasvir edemem. Sonra kili se
boyunca ıam tamına yüz ıane avize asılmıştı ve içlerinde, bir insan
kolu kadar kalın, büyük bir gümüş zincirle asılı olmayan bir ıane
avize bile yok tu. Ve her avizede tam tamına yirmibeş ya da daha
fazla kandil vardı. Ve en azından ikiyüz gümüş sikke değerinde olmayan 1ek bir avizeye rastlamak mümkün değildi. Kilisenin gümüş
ten yapılma büyük kapısının halkasında, kimsenin ne tür bir madeden olduğunu bilmediği, çobanların çaldığı kavalla aynı boyda bir
tüp vardı. Bu tüp, size anlatacağım bir marifete, sahipli . Vücudunda
şişme gibi bir hastalık olan, bu yüzden de, diyelim kamı şişmiş hasta bir adam bu tüpü ağzına alırsa, i s tediği kadar küçük bir kı mını
almış olsun, tüp onu yakaladı mı bir kez, tüm has talığı emip çıkarır
dı ve zehrin onun ağzından akııırdı ve onu öyle bir yapışırdı ki adamın gözleri fıldır fıldır dönerdi başında ve tüp bütün hastalığı içinden emip sökünceye kadar, o tüpten kurtulamazdı. Bir adam ne
kadar hastay a, tüp de onu o kadar uzun zaman ıuıardı ve eğer hasta
olmayan bir adam tüpü ağzına koyacak olsa, tüp onu hiç mi hiç ıu1mazdı; ne az, ne de çok.
Sonra, bu Sainı Sophia kilisenin önünde kalınlığı ıam tamına üç kulaç olan ve ıam tamına elli ıoise yüksekliğinde büyük bir sütun vardı. Bu sü1un mermerden ve mermer üzerine kaplanmı ş bakırdan yapılmışıı ve sağlam demir şeritlerle raptedilmişıi. Ve bu sütunun
tepesine, tam tamına onbeş ayak uzunlukta ve bir o kadar geni şlikte
yassı bir taş yerleştirilmi şti. Bu taşın üstünde, büyük bir bakır ata
binmiş , bakırdan yapılmı ş bir imparator vardı ve elini pagan ülkesine doğru uzatmışıı ve haykelde yaz ılı kelimeler, Sarrasin'lerin
(Müslüman ya da Arap ülkesi halkı , Haçlı Seferi düşmanı) ondan
asla ateşkes koparamayacağına andiçtiğini bildiriyordu. Ve diğer
elinde, üzerinde çarmıh bulunan altın bir küre vardı. Rumlar bunun
İmparator Heraclius olduğunu söy lüyorlardı. Hayvanın sağ rı s ında
ve başında ve çevresinde, orada her yıl konaklayan balıkçıların tam
tamına on yuvas ı vardı.
Sonra, şehrin başka bir yerinde, Yedi Havariler kilisesi denen bir
başka büyük kilise vardı. Ve bu kilisenin Sainı Sophia'dan da zengin ve daha görkemli olduğu ileri sürülürdü. Burada öylesine bir
zenginlik ve görkem vardı ki, hiç kimse size bu kilisenin zenginliği
ni ve görkemini nakledemez. Ve bu kilisede yedi havari yatıyordu.
Aynca, Efendimiz'in, çarmıha gerilmeden önce bağlı old u ğu mermer sütun da buradaydı. Ve imparator Kostanıin ile Helena 'nın
(Konsıanıin'i n annesi) ve birçok başka imparaıorun da burada yattı
ğı söyleniyordu ...
Şimdi, şehrin başka bir yerinde de altın Pelerin adı verilen bir kapı
vardı. Bu kapıda bulunan altın küre öylesine bir büyüyle yapılmışı,
ki, Rumlar, bu küre burada durdukça şehre hiç yıldırım düşmeyeceasılıydı. Şimdi ,

de Lion sarayının yakın ında, İmparator Oyun l arı adı verilen bir
açıklık bulunurdu . Bu yeri n uzu n l u ğ u ferah ferah birbuçuk ok menzili tutardı. Bu yerin çevresinde, Rumların oyun l arı izlemek için
otu rdukları tamı t amına otuz. hatta belki de kı rk s ı ra ve bu s ı ral arın
yukarısında ise, oyunlar yap ıl ırken imparator ve imparatoriçenin ve
yüksek düzeydeki d iğer baylarla bayan ları n oturdu kl arı pek zarif ve
pek görkemli bir loca vard ı. Ve eğer oyuna aynı zamanda iki taraf
kaıılıyorsa , imparator ve imparaıoriçe hangi tarafın ötekinden daha
iyi oynayacağı konusunda birbirleriyle bahse girerlerdi ve oyunları
izleyenlerin hepsi de böyle yapardı. Bu aç ı klık boyunca. ferah ferah
onbeş ayak yüksekliğinde ve on ayak geniş l iğinde bir duvar u zan ır
dı. Bu duvarda kadın ve erkek, at ve öküz ve deve ve ay ı ve aslanlarla başka birçok cinsten hayvanın , hepsi de bak ırdan yapıl mış
heykelleri vardı ve b u nların tümü öylesine iyi yap ı l m ış ve öylesine
doğal biçimlendirilmişti ki , pagan ülkelerinde de, H ıris ı iyan dü nyas ında da bunlar kadar iyi figürler yapacak kadar marifetl i bir tek usta zanaatkar bulmak mümkün deği l di. Daha önceleri bunlar büyü
yoluyla oynarlarmış da, ama artık oynam ı yorlar. Ve Frans ı zl ar, lmparator Oyunları 'nı gördükleri zaman, ona hayretle bakarl ard ı.
Şimdi, şehrin başka bir yerinde de aynı şaşılacak bir şey vard ı : Bakırdan kadın şeklinde yapılmış hem iyi ve doğal, hem de güzelden
de güzel iki he.ykel. Ve bunların ikisinin de yüksekliği, yirmi ayağı
ferah ferah bulurdu. Bu heykellerden biri, elini Baıı 'ya doğru uzatmıştı ve üzerinde şu kelimeler yaz ı lıydı: "Konstantinop/'u zaptedecek olan , Batı'dan gelecek" ve diğer heykel de elini pespaye bir yere uza1arak şöyle diyord u: "Buraya" diyord u heykel, "onları buraya
atacaklar." Bu iki heykel Sarraf Pazan'nın önüne konmu ş l ardı ve
burası bir zamanlar çok zengindi, çünkü şehir alınmadan önce zengin sarraflar, önlerinde B izans sikkeleri ve değerli ıaş yığınların dan
olu şan koca yığınlarla burada duru rl ardı, ama sonralan sayılan
azaldı.
·
Şehrin bir başka yerinde pek şaşı lacak bir şey daha vardı. Herbiri
en azından kulac ın üç katı ve en azından elli ıoise yükseklikte iki
sütundu bunlar. Ve münzevi kişi ler bu sütun l arın tepesindeki küçük .
barınaklarda yaşarlardı ve sütunlarda, insanın yukarı çıkab i leceği
kapılar vardı. Bu sütunl arın dışına, Konstan tinopl'da o lmu ş ya da
olacak bütün olaylar ve bütün fetihlere ilişkin kehanetleri n resmi
yapı lmı ş ve yazılmıştı. Ama olay meydana gelene kadar kimse bunun ne olduğunu anlayam ıyord u ve meydana gelince de insan oraya
giderek durum üzerinde düşünüp taşınıyorlar ve sonra da, ilk olarak, olayı görür ve anlarlard ı. Ve Fran s ızların bu fe thi, hatta şeh rin
alınmasıyla sonuçlanan sald ırıyı yaptıkları gemiler bile burada yazılmı ş ve resmedilmişti ve Rumlar olay meydana gelmeden önce
bunu anlayamadılar ama, olay meydana gelince bu sütunlara bakmaya ve durumu düşünüp taşınmaya gitti ler ve resmedi l miş gem ilerin üzerine yaz ılmış kelimelerde, kısa saçlı ve demir kılıçlı bir ırk ın
Batı'dan Kon sıan tinopl'u fethe geleceğinin söyle ndiğ i ni gördüler.
Fransızlar, şehri zaptettikten sonra burada size nakletmiş olduğum
şaşılacak şeylerin 1ümünü ve bizim nakledebileceğimizden çok daha fazlasını buldular ve ben kendi hesa bıma sanm ı yorum ki dünyada hiçbir adam bırakın şehir d ı şındaki kiliseleri, şehrin bütün manasurlarını sayabilsin, çünkü hem keşişle rinki , hem de rahibelerinki
öylesine çoktu ki. Ve şehi rde keşişler ve diğerleri dahil olmak üzere, ferah ferah oıuzbin rahip vardı. Şimdi , büyüklü küçüklü, zengin
ve yoksul di ğer Rumlar, şehrin boyutları , buradaki saraylar ve diğer
şaşılacak şey leri size anlatmayı bir yana bırakacağız. Çünkü dünyadaki hiçbir insan , şehirde ne kadar uzun süreyle yaşamış olursa olsun, bunları sayamaycağı gibi, size de nakledemez. Ve eğer herhangi birisi. manastırlarda ve kiliselende ve saraylarda ve şe h rin içinde
rastlanacak zengin lik ve güzellik ve görkemin yüzde birini size
nakledecek olsa, palavra atıyormuş gibi olur ve ona inanmazsınız.
Ve diğerleri arasında, Blacheme'li Aziz Meryem Ana dedikleri bir
kilise vardı ki, Efendimiz'in sarındığı sydoi ne (kefen) burada bulunurdu ve Efendimiz'in haılannın aç ıkça görülebilmesi için her Cuma dimdik ayağa kalkardı. Ve hiç kimse, ister Rum olsun, ister
Fransız, şehir alındıktan sonra bu sydoine'e ne olduğu n u bilmiyor.
Ve bir de iyi imparator Manuel'in yattığı bir manastır vard ı ve bu
dünyaya gelmiş hiçbir kişi, aziz mertebesinde erkek ya da azize
mertebesinde kadın bile olsa, bu imparator kadar zenginlik ve görkem içinde gömü lmemiştir. Bu manasıırda, Çarmıhtan indiri l diği
zaman Efendimiz'in yatt ı ğı mermer parçası da var v~ Meryem
Ana' mızın bunun üzerine döktüğü gözyaşları hala görülebilir.

Çeviren: Sevi n Okyay

*"ŞE HİR " De rgis inden A lınmı ştır .

INGILIZ ERKEK MEKTEBİ
yazı, saat alaturka saatle ! ! .Şimdiki Amerikan
Hasıanesi 'nin bulunduğu yerde o zamanlar bir Ermeni mektebi var.
Bu mektepten çıkan yangın birçok evi yaktı ktan sonra iki saat içinde Ieylı kısmına da zirayeı edip kül ediyor. Harabe haline gelen binanın içine giren hırs ı zlar, ellerine geçirdikleri oniki bakır tencereyi
kaptıkları gibi kaçıyorlar. Bunu gören ben artık orada durur muyum? Teşvikiye'ye kadar hırs ızları yalın ayak, üstümde pijama, ko-

"1922 senesinin

valadım. İ si mleri bile haıırımda : Baş l arı Acem Abbas, İbrahim ve
Osman. Tabii karakola teslim ettim."
Hemen noı düşelim: İngiliz Erkek Mektebi önce ilkoku l olarak açı l 
mış , orta ve lise bölümleri sonraki y ıllarda kurulmuşt u r. İng i liz öğ
rencilerin azalmasıyla birlikte, ilkokul bölümü I 940'larda kapaııl
mıştır. Babam lzak Deleon, ilkokulu burada bi tirdikten sonra
Mısır'da ve İngilıere'de öğrenim görmüş , 1944 yılında İng i liz Erkek
Mektebi'ne öğ retmen olarak dönmüş ve I 979'a kadar (35 y ı l ) matematik dersi vermiştir. Mustafa Yücel 25 y ı lı aşkın bir süre hem
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği , hem de T ürk Müdür Başyar
dımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Fizik öğretmeni Clifford ellison yalaş ık 20 yıl ders vermi ş, sonra Robert Kolej'e geçmiştir. En
uzun müdürlük süresiyse, daha önce bildirildiği gib, Mr. Pech'indir
( I 923-1953).
lngi li z Erkek Mekıebi'nin kapılarıyla birlikte, bir devir de kapanmış
oldu. Bu satırların yazarı ortaokulu İngiliz Mektebinde okuduktan
sonra ( I 962e-I 966), lise öğrenimini Robert Kolej'dç s ürdürmüştür.
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çelcmeden F,iyoruz. Bir yıp lllke ileri geleni, ipdamı, demiryollan ıemsilcısi toplanmış perona. Bir tanesi ıilindir ıapkalı, diğerleri
fesli; lıepsj knıpyeye benziyor. Enver Bey, ptroııa.açılan küçük bir
salonda kalkış saatini be~yor; yanında A1ınm asıllı Türk genel

'son elence b a s i t ~ ı$nen,
adetalbıbıısı7.dır.- B iistı,ıııia ~ti-

P.:ama

r
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s ında rasılan mak ıad ır.
Bitişik Nizam Binalar

Özell ikle eğ i m l i ye rlerde yap ı l an bitiş ik nizam binalarda kaı yüksekl ikleri birbi rini tutmamakta, döşeme seviyeleri birbirinden şaş
makta, döşeme di ğer b in anın kolonuna denk düşmek tedi r. Bir deprem sal ınımında yatay tes irlerden dol ay ı bütün binalar
y ı kı l mak tad ı r. Zelzele bölgeleri nde, b i t i şi k nizama izin verilmemektedir. Bu konu , belediyelerce çok s ı k ı takip edi lmel i, gerekirse
yeni imar planl an h azı rl anmal ıdı r. Ancak, iki bina yan yana ve kaı
yükseklikleri eşi t olursa izin verilme lidir. Şe h ri m izde de b iti şik nizam ve eğim l i arazide çok yaygın bir yap ıl an ma vard ır. Projelerin
depreme uygu lun l u ğ u belediyelerce, proje aşamas ında kontrol ed il- .
melidir. Ayrıca zelzele şart n amesi n i n eksiklikleri varsa giderilerek

' SAHİBİ

zama nımı z şart l arın a uyd u ru l ma lı dır.

CÜNEYT AYRAL
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
/ KERİM FERSAN

Po litikası

Bay ın d ırlık Bakan lı ğı fiyatl arı iş in nas ıl yapıl acağ ını tarif eder. İ şi n
değiş ti ği nde

uygulanacak fiyat da değ i ş ir. Halbuki
amaç, teknik şartn ameye uyg un i ş in yapılm as ı d ı r. Bu sistem, i ş i yapanın yenil ik ler d ü şü nerek , daha iktisadi yoll a rı aramas ını önlemektedi r. Rayiçler eskim i şse güne uydurulm a lıd ı r. B atı standard ında istenen beton mevcut fiyatlarla yapıl amaz. Kalite tarif ed ilerek ehil
firma lardan fiyat tek li fi al mak sureti yle kalite yü kselecektir.

SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ
NEDİM Al(KOHEN

GÖRSEL YÖNETMEN
TUFAN AKSOY

Müteahhit Seçimi

ği mizde bir Meşhedi abartmas ına örnek saydığımız bu sözlerde, bugün bilgece bir hakikat buluyorum.
Bilgece bir hakikat... evet, bizim gündelik hayaıımıza i l işk i n bir ör-

·-

Sonni yeniden delişiyor.ınıilızara. Toprak kımuzılığıru kay~yor.
Küçük, keskin girintileri olan ince ..bir nehir, arazinin geniş. lovnınbpdi eleınanıın
Ianıı4a duraksıyor.( ... ) Toprak ekili ama, toprajı işleyenler nerede?
kumıay başkanı var. Açık kapıdan bir masaya otunnuş olduldannı
m
·
· ııeliştiıecebtr. 1§ mııliyeu de
Uzuıuilredir, göıd>ilıfitiiııiz uzaklıklarda .ııe bir canlı, ne bir köy,
görüyoruz. Diğerleri, daha ~önemli.askerler ve gaz,eteciler, saygıy_,nca, kredi ilan tqplu konut kooper$ifleri, malihatta ne bir çadll"var.
.
tarından biiaz uz.akta, ayakta duruyorlar. enver Bey'in sağında Alprojeye UY.JDllYŞ) demir oraııJarun u,atııp başarı
•
.
-3
·Afyon Karahisar
maıı General Liman von Sanders var.
.
·
'bıışb. biı' an önce li.ndiYe bak kazanabilmek
"Afyonun k,ara şatosu". Karanhgıu ve acımasızlıfın iınpanılorluğu.
ÖOBmllzdeıı peşpeşe, açık mavi, kanarya sansı, lahana yeşili kazak.
için 1nfııb bııUıô1suz ilerletiyorlar. ~ ~ inıaaı dOı.eyine
Şe)ırin çevresinde bU.yllk tahıl tarlaları var ama J08{1De'm mayıs
lanyla izciler·ve da izcjye benzer birileri geçiyor; en kisalan en başay~ çok gllzcl olduldarıııı iddia ettiği lıaşhaş tarlaliırından eser
ta: aıtadakilerln ellerinde ban müziği aletleri var: Jıtpsi de merasim
-gı. veriliyot. Kredi veıen bankalar da ~ kalitesini denetleyeıı mtlbeııdfı ıöndetnıi,Jorlar, sadece ~ pencere taltılmış ııu?
yok.
.
·
adımlarıyla yllrllforla, hepsi de şimdiden, bütün Türkler gibi çirkin.
orlar. Tcıplu tıınıır kooperiıtiflcriı:ü çok iyi kontrol edil- Tmıimize'bir sllrfl asker biniyor. Biz eskişehir'den ~ trende ' Derken lllkenin gelecekteki gUcO olan jimnastik ve atıcılılı: ekipleri
• Depreiııe uygunluldın en fazla yadsınan projeler geolanlar lstaıı~ ş~~r. Balkan savaşına katılmışlat,-şimdi de
geçiyor, hepsi gudubet gibi ve biçimsiz ama "dava" için ölmeye
6ünlar b'iuyor. Paıalan ve 7,all1anlan kısıtlı, maliyeti dllşü- ya lıas~a
da hapishallelerden çık:ınışlar.
. çoktan hazır olduklarını hissediyo,rsunuz, Enver Iley buradan meml'llp bir' arı l!nce yııı,ı)Fı bitiımek istiyorlar. Sonuçta. "8lite~iz
Afyoa
· dan binenlerse, Arap1'nn bir ayııklıınrnasını basunun aynlacak:-.-.
·
iıııudar ~yq'. Son olarak kalitesiz,vat dey~ki bariz İıata·
~ ·binir '· llen Yemen'deıı d&ıenler. Hepsi de korkunç çöŞimdi de derviş heyetini kabul ediyor Enver Bey. İki kupa ıırabasıylan ı()ykı ıoplayıbillıiz:
~ Birçoğu sefil dıırumda, giysileri lime lime; bazdan can çekişila gelen _bıı. dervişleri, kafalanndaki dondurma klllahlanndan ayıra. J"'apı planlarının.ıı,,imf!trik dlizenlenıne'si
yor gı'bi.
.
·
dediyoruz; bazdan oldukça saygıdeğer, asil görünümlü, hatta aralab. Çevre akslarıııın süriksizliti veya ilüzensizllffe
<Nicolas bizi çağırarak, bir bacağında tek bir tozluk, öbür ayağında
ruıda birkaçının yilzllnün ço4Uzel olduğunu itiraf etmeliyim. Yeni
ç . Bıtonanne A:onon kiriı birkpneltrinde etriye de,njr/er.inm lıiç oltek ayakkabı, llstllnde giyecek olarak yırtık pırtık birşeyler olan bir
bakaınn önllnde eğilmek. sadakat ve bağWıklatinı dile gerinnek
maması wya }ldersiz .ıılclıkıa olması (depı1ım ıartnıpM/eri bir sık- tanesini gösteriyor. Kumaşı y;Jık pantolonu, tozluksuz bacağından için gelmişler kuşkusuz. Büyük şefleri diğer general ve gazetecilerlapırma oranı belirlemq bııluıımQkıadır.)
·
lişllğı inmiş. Korkunç zayıf, öylesine de gllçsllzdü ki onu trene çele birlikte Enver Bey'e Afypn'a kadaı eşlik edecek.
d. Beton hı/ilesi ve qçiliginin yetlrli olnµıi,µuı
·
kip almak zqnında kalmışl,rdı. Afyon istasyonunda, önce bir çantaÇeşitli heyetler istasyonun peronu boyunca sıralanıyorlar. Vakit
e. Taııyrcı tutla bıllanılmanıası .
nın llzerinde Oturuyordu; bir arlQıdaşı ona doğru eğilmiş, başını ,salgeldi. Enver vagona biniyor; uzun boylu ve kendinden emin; hiç etDepnııılöııceden haber alabilir miyiz?
)ayarak herhalde bbyle ranıtlıyordu onu.
· ,
rafına bakmıyor. Liman onu izliyor, çok uzun, biraz pembe, biraz
Erzincan depreminden sonra 11ç yunanlı profesörtln adlınnın baş
Bakışı, Touggoun'la M eyer arasındaki dar yolda bırakılmış, arabafazla yağlı, grimsi saçlı ama güzel adam; arkalarından bütün ileri harflerinden oluşan V.A.N adlı bİl" aygıhn Ttlrkiye'ye en kısa za- .mızın geçtiğini g ~ bakmak için başını kaldıran ve sonra yeni- gelenler hücum ediyor... Bir sinema sahnesine tanık olduğumu sanı- ıııaııda yerleştirileceği haberi gaz,etelerde yayınlandı. Adı geçen proden bir daha kaldırmamak üzere iııd;ren bir devenin bakışını anımyokrum .
·
(esörleiden Varoısoıı; V.A.N sisteminin deprem bölgelerine yerleıti·
sattı _bana, sonunda başka bir askerin uzattığı suyu, ya da o tür
Vagon doldu. Enver Bey pencereye çıkıyor ve tren, nefesli çalg ılarilen elekttodarla çahfbğıru ve bu ,1ektrotların ana aygıta
birşeyi, içmeye razı oldıı, teşekkür etmek i9ID g{ılüın:ıem.eyi denedi
nn falsolarla dolu bir soytanlıkla çaldığı Güller Polkası'nın sesinde
gönderdiği koordinatlada depremin şiddetiyle birlikte nerede ve ne
ve korkunç bir ifade bütlln dişlerine yayıldı,
lıafıf hafif sarsılırken, eliyle küçük selamlar dağıtmaya başlıyor.
mman olacaAuıı iki hatta llç hıı_fta önceden bilinebir'diğini ıddia etti.
"Nasıl giyindiğini gördllııijz Madame." dedi Nicoliıs . "Tllrk ordu1
/ '
·
Konya'dan Uşak'a
Bu aygıhn Yunanistan'da 191H deli beri denendiğini ancak edinilen
sunda hepsi böyledir. Hiç böyle şey gönnedim."
S. İstasyonunda trenimiziıı üçüncü mevkii vagonlarına bir yığın yeAkıel).ir'den sonra, küçllk bir istasyonda indiğini gördük. Orada inni askere alırunış, askerlik çağrısına uymamış ya da asker kaçağı
bilgilerin kamuoyuna açıklanmayıp yalnızca bilim adamlanna aktarddığıru da sözlerine ekliyor. Bu aygıt, depremi önceden bilmenin
ıne$i' gerektiğinden pek emin değil gibiydi. Köyll orası mıydı? tanıadam bindiriyorlar. Peronda anneler hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Onlarsa
bir yobı olabilir.
·
mıyordu sanki Onu tanıyan da çıkmadı. Bir şefin yanından gı;çerı.am bir kayıtsızlık içindeler, vagonu kahkahalar ve neşeli şarkılarla
~
şef~ ıııılamını . Bir yığın insaıı,
dolduruyorlar. Çcıju . ~ ama hepsi canlı ve sıcak. renklerde
omnee~~.
ı~"'· köyden ge_lm~ ~ren bir süre durdu ve lllitt. köylü giysileriyle g ~ vagonun bir ucundan öbllrııcııııa kadar
bu iıl
ıelenleri götül'elfarabalarla döndüler y e ~
çok hoş bir renk..uyulııY \llıt,.
'
un da bu
birine binmeı1ni bekledik ama hayır~
Akşehiı:'den önceki jıt~ duruşlan, gödlıı~ burası
edi.
için çok şaşırtıcı iki Rus ~ biniyor. Yüzlerinin alt laetııı kal ın
tasyonun kenia'jlıı~~~ uzaklaşatı.treniıpizden kimse kfılıuıd6:iıs
bir sakala -gömülü; yOmu~ fflit ~pkalart" glSzleriııin lltdlııe düşda, onun yola
ç adım ,ıtığını, sorıra güneşin altında,-~
ıtıüş; koyu renk panlblonlanııııı;.IJ$iüne inen bllyük uter ceketleri
·gortas
duğu yerde'tıyl
ve tek lleşına kaldığını gördük.
iifmişler, neredeyselizmelaiıııt~ çamur içindeler. J'Urilerden
Tren yolu lıızla
, kut,pj'e doğru Ankara'ya kadar uzanıııL:;,.. çel daha uzun ve güçlüler aqıa tıiılaşlan uıangaç ve ııezedeyse ço1 yak
bllyilk ovaya haklıit.ı
z.,'Tarsus'a kadar giden Kciiya ovasıciıbu , o kadar da yuıııuşak ki, ıize ,&ığru bakııklannda hemen yüalan y
llın geçidini aştığ11iJiJl(f-jlıµd' batıyor. Gölgeler ova,ı ~ fliliaizi onlara açın~ isteğini ~uıııız. Tercilmanımız, biraz
ycakl
K;g,ııya'ya vardığunı~lıfr hayli ilerlemiş.
&ıcıe ~enarından g~
imiz bal.: ıı,ı ~
hir gölilııde balıkçı oledebilir.
Konya
~ı söylüyor. Onları trene getiım araba saldulya -ıığramış,
teknik e
im ıek yabancı olu~gibi Madame M. de S. de buradaki tek
jmdi 'ile yüzüne tabıınca ya da tüf~ aıermi s i isabet eden arabacıyı
, halbuki sig
ın. Yaiıımızda yemet.~enler buraya iş içiıı gı:!tinişler; her mllçekiyorlar yukarı . Adım can çekişi}'C)r gibi. Gheon'la ben, koridoru
yunca deva:
iiltren insan var,-ama onıııp· şöyle bir gönnek bikf, Koıiya'ya boşuna
doldlırım pı. kala~ geçerek yaklaşıyoruk ona. Kendini yenı bıizması oluştıııııııar
_
gelmediklerini anlamamıza yetiyor.
~ rakmış, başı tahta sıraya dayalı, kusacakmış gibi öne eğilmiş; bant
~ 1 1 1 felaketi bir kader değildir.v
Otel isıasyonunun yanında. istasyon şehirden uzak; şehre küçük bir
gibi bağlanmış mendili yüzünün altını kapadığından, tam olarak neMühendis eğiten kurumlara mühendislik sismolojisi konulannı litrenle, çok iç karartıcı bi~ dış mahalleden geçilerek gidiliyor. Ama
reden aknğı belli değil ama ağzından ya da burnundan oluk oluk
sans. düzeyindeki ~tim programlanna zorllnlu ders olarak koyKonya'dan sözetmeden önce, bu şehirle ilgili ne hayaller kurduğukan geliyor. Bir Türk olmasına ra~en, vagondaki Türkler şöyle
mak, mühendislere ıse afet bölgelerinde yapılacak. yapılar hakkında
mu söylemiliyim. Ne kadar uzağa gidilirse, ülkenin o kadar gariplebir bakmalcla yetiniyorlar ona.
yıı,teımeliğe öğrerunek dllşüyor. Müteahhitler projefeı;i, harfiyen uyşeceğine inanıyordum. (Akshıe inanmak zor hılla. ) Kısa süre önceAkşehir istasyonunda indirdiler onu. Hareketsizdi , baygındı , belki
gulamalılar ve malzemeden çalmadan kaliteli inşaat yapmalılar. Bu
sine kadar Konya'ya demiryoluyla rahat gitmek mümkün değildi.
de ölmüştü ; kendisini taşıyan harnmalın omuzunu kan içinde bırakarada devlete ve yerel yönetimle~ ise. şu görevler düşüyor. '
Yola çıkmadan önce, Selçuklulardan kalma olağanüstü kalıntıların
mıştı.
.,
A. istanbul'un deprem konusundaki verilerini edinmek ve metropofotoğraflannı göllJlllŞtilm ve onları Konya'da bulabilecektim. Bu
Afyon Karahisar'dan itibaren geldiğimiz hattan çıktık, batıya doğru
lün zemin özel/itini saptayan haritalar hazırlamak,
muhteşem ve tam anlamıyla oryantal şehri, kalıntılara göre kafamyöneldik. Daha az engebeli I,ir arazi ve daha verimli tarlalarla, ülke,
8 . Kenılenme ve yerleşmeyi belli bir 'politika izleyerek gerçek/eştir
da kuruyordum. Sonuç olarak, Konya'nın dervişlerin şehri , bir çeşit
biazdan daha in sancıl bir görünüm kazanacak gibi.
mek, ıehir planlamasına önem vermek, deprem senaryolarına göre
(Tllrk Al-Kayravan'ı olduğunu biliyordum...
B~ notları tutmak artık zevk vermiyor bana, kısa bir süre sonra da
belli birimleri yerleştimıd ~prem bölgesindeki kat adetlerini sımr
Akşam yemeğinden hemen sonra, Gheon ve ben, güzelliklere-aç ve
tamamen bırakıyorum defterimi . Daha .sonra birkaç g ün geçirdiğ ilamı:ık, bitişik nizam yerlepme izi11 vermemek, binaları uygulama
her türlü olağanüstülüğe hazır bir ruh haliyle gecenin içine "ÇJkmışmiz Efes'te ve İzm ir'de de bir daha elime almıyorum onu.
aşamasında depreme karşı denetlemek, şehircilik planları yapmak,
tık. Şehrin bu kadar uzakta olduğunu bilmiyorduk, otelin etrafını
ihalelerde yolsuıiukları önlemek.
saran yalnızlık şaşımı bizi. Geniş caddenin iki yaı\ındaki küçük
'Çeviren: Berran Gelgün
C. Kemse/ kurumları deprem#! karşı silvil savunma için hazırlamak,
kahvelerden ve hiçbir özelliği olmayan dilklcanlardan gelen bir iki
• Şehir dergisinden alınmıştır
yepyeni kurtarma örgütleri kurmak, hastane, haberleşme, itfaiye,
ışık vardı; sonra geceyle dopdolu bir açıklığa çıktık . Oysa bir~ç
lcarayollan binalırını kesinlilcle. depreme dayanıklı hale getinnek,
İ"ılGl!.IZC'E DEVAM
D. Deprem lconu.ıunda araştırma yapa_n kişi ve kuruluşları destek/e- , yüz metre ilerde çok daha canlı b/r aydınlık dikkatimizi çekti ; gazimik.
·
nolardan geldiğini düşündük ama hayır, ışık bir arabanın farların
dted at h is yali in Kanltca.
dan geliyordu.Ertesi glln o arabanın Tllrkiye'nin halen elinde buE. Deprem si~ortası zorıınlu hale getirmelc.
F. lstaııbul dıpnda uydu kentler oluşturularak kent yBrleşiminin yolundurduğu güçleri toplamak üzere-şehirden şehire gezen Enver
".His yali in Kanltca?" you exclalm a t this polnt.
ğunlutunu azaltmiık.
· ,
_
Bey'e ait ·oJdıığ_unu öğrendlk. Enver Bey'in, beş yıldan önce savaşı
"The ya ll was sold to p a y olT h is d ebts . We wer e c h tldren
yeniden başlatınayacağına dair verdiği sözlere karşın, l)u yolculuk
Bütlln bu önemler yanında lstanbul'da yaşayan bizlerinde deprem
then ... •
bize aksi izlenim veriyor; aynca Anadolu'ya geldiğimizden bu ya·konınuna duyııcb yaJdıışak, bu konudaki sivil savuruna kurallannı
na, ortalıkta oldukça kaygı verici söylentiler dolaşmakta.
öğreılmemiz gerekiyor'. Ancak ondan sonra gönül rahaılığıyla "AlThen there are other prerequısttes of belng an Istanbul gen tBu ilk akşam, gece yaptığımız gezintiden oldukça halsiz döndük.
lah Korusun" diyebiliriz.
leman. They are very poUte . They n ever s ay anythin g rude or
Ertesi glln beş'ten önı;,e kalkarak, şehre giden ilk trene bindim.
Jet an oath escape thetr lips. They wear walstcoats. Thetr wtTllrkiye'ye geldiğimden beri gördüğüm en çirkin, en bayağı ve en
(*) Mimar/tTÜ
ves do not say "Efendim" but "Efem". They 1ıave to s tudy at
kamıakanşık şeylerin Konya'da fazlasıyla olduğunu itiraf etmeliGalatasaray , no ordinary school wtll do.
yim sonunda. ( ... ) Şurası muhakkak ki, özellikle Bağdat demiryolu
ANDREGIDE
buraya ulaştığından, daha önemlisi, sağlık nedenleriyle düz damlı
Th~ you must have farntly hetrlooms. a manuscrtpt or meNe çok kuş var: Bütlln ağaçların üzeri dolu; tiüzllnlü şarkılan sise
büyük evlerin yıkılıp, kiremitli bir örneğe göre hepsinin yeniden yadals perhaps, to show vlsltor s . and full-length sepla photogkarışıyor. Tilrkler dinleri gereği kuşlan koruyorlar. Bursa'da, çafşı
pılınast emrini çıkartan polis karanndan beri, Konya her geçen giln
raP,hs of l~ies weartng feraces and a h otoz.
biraz daha sıradanlaşıyôr; ama. sanıyorum , Konya'da gerçek ve özel
meydanında iki yaşlı akbaba ile dört yaralı leylek sakin sakin dola,,
.
tatlan bulabilmek için yinni ya da bili yıl değil, en az birkaç yüzyıl
şıyorlardı. Leyleklere her yerde rastlıyoruz. Onlan gönnek ille günI was bom in Kadikoy in 191 7, but there are no illu stıiou s
geriye gitmek gerekiyor. Çirkinliğint (benim gözilmden düşme nekü gibi sevindiriyor beni, hem de sayelerinde develerin yokluğunu
pashas on my father·s' side, nor bearded milltary judges on
denine demem daha doğru olur) birşey daha ekleyeyim: Konya'nın
biralı olsun unutuyorum.
my mother 's . 1
Dokuza doğru sis yllksetıli ve aralandı. Uludağ'ın karlı klltlesini, anyakın daga ve O".aya göre yerleşimi, ister istemez Biskra'yı anımsat
cak dajl aştıktan sonra a«ıımızda görebildik.
tı bana.
Or one could lake a completely dtlTerent definltton, of people
Ama ne bu dağlar, renk ve biç1mleriyle, Hamar Khadar dağları , ne
( ...)
who have contıibuted somethlng to lstanbul. whether in the
/O Mayıs
bu ova o çöl, ııe bu ağaçlar, o palmiyeler., ne de bu Türkler Araplar
arts of sctences. As one poet sald, a person "who Ioves cats
Bilecik'e kadar arabayla, soııradf Eskişehir'e kadar trenle. geldik ..
kadar güzeldi.
and conserves trees· . I would eass lfy as Istanbı,ıl gentlem en ,
Işığın tarnamiyle haklın olduğu çok büyük, dllz bir ova. Arada daha
Kentin genel görünümll yüzllnden, 13. yüzyıl Konya'sından bozul<
Mimar Sinan. Mimar Kemaletttn' Bey, Huseyin Hald, one of
madan kalmış birkaç kalıntıya bile cephe aldım . Onlan daha az
önce lstanbul'da da görüp hayran kaldığımız, siyah manda sürüleri,
the founders of Istanbul Martttme Ltnes, Resat Ekrem Kocu ,
hayranlık verici bulduğumdan değil belki, ama bu kalıntıların ülkeleylelder. Göz(lm bıkıp ıısanmadan görilnllşün çekiciliğinin tadını
Orhan Veli. Abdulhak Sinast , Celik Gulersoy and Gurol .Sonin kendi güzellikleri olmadığına da iyice ikna ettim kendi~. Bu
çıkarıyor.
,.
~ n ... in short. ali those who have crea ted som ethlng for Is 12 Mayıs ., fayanslar ve heykellerdeki ince sanat, Tllıkiye'de tel11iz, sağlll\Jt ve
tanbul.
Dlln gontıınllzü ,geçirdiğimiz Eskişehir'den sabah saat 5'te yola çıkı
güzel bulduğumuz herşey gibi dışardan geliyor.
Meydanlardan birinde, Konya'yı çok iyi-tanıdığını ileri süıer tercüyoruz. Tren, şehrin j!Oneybatısıııda görünen gizemli geçlte doğru
Where I am concemed, 1 am not an lstanbul gentlem an. and
yöneliyor. Toz incehğiııde unnızı topraktan dağtann arasında dar
manımızla karşılaşınca. çok eğlendim . Saat daha 6 bile değil. Burathat Is that.. .
_
mamtı

49 yılda bir tekrarlanma olasılığ ının o/o 97 oldıığ unıı , söyledi.
Afet İşleri Genel Müdürlüğünü n Senaryosu: 34.000 ölü...
Afet İ ş leri Genel Müdürlüğü tarafından olu şturulan bir senaryoya
göre; bir k ı ş mevsiminde ve gecey an s ı meydana gelebilecek 7.5
şiddet indeki bir l s ıan bul de prem i, 34.000 ki ş inin ölmesine, I00.000
kişinin yaral anm as ın a ve 3.000.000 kiş inin evsiz kalmas ına neden
ol acak tır. Ay rı ca, İ sian bul'da 110 yang ın çık abilecek , bunların
17'sinin B akı rköy'de, ! !'inin Eyüp'te, 12'sinin Kratl'da, lO'unun Üsküdar'da, 9'unun B eyoğ l u'ıida, 6's ının Eminönü'nde o lacağı varsay ı 
lı yor. En fazla yaşam kaybı 8000 ile B akırköy'de, onu 4000 ile Kartal, 3000 ile Eyüp, 2500 ile Kadıköy izleyecektir. V arsay ıml ar
arasında Ambarlı elektrik Santralının önemli hasar göreceğ i , bu nedenle ciddi elektrik kesintileri o lacağı da var. Ayn ca deniz kenarın 
daki yeni dol ğ u a l an l arında ve buralarda i n şa ed ilen yollarda, kollektörlerde, deşarj tesislerinde önemli hasarlar olacağı da
varsayılıyor. B ak ı rköy•Yeşilköy h attkındak i jeolojik "sıvılaşma"
nedeniyle buralarda jeofizik-jeoteknik araştırmalar yapılmadan yoğu n sanayi 1esislerinin veya sitelerinin in şa ediliyor olması çok büyük risk taşı.maktadır. 8 şiddetinde bir İ stanbul depreminde ise,
175.000 yapının y ık ılacağ ı hesaplanm ak tad ı r. Böyle bir depremde,
İst anbul metropolünde olabilecek hasarlar gayri safi yıllık milli hasıl anın % 15'inin olu şturabilecektir. Bu kay ıplar, bütün ülkede in şaat
sektöründe yaratıl an üretim değerinin yaklaş ık iki katır. Jeofizik
Odası Başkanlığı ayn ca, son yıllarda lstanbul'da yapılan ve yüksekliği 50 metreyi aşan bina say ı s ı oranının topl am ının %25'i olduğu 
nu, bu bi naların çoğ unu n y ükse kliğinin 100 metreyi aştığını belirtti.
Yüksek bina yapı lırken depreme karşı özel önlemler alınmas ı gerekliğini bi ldiren uzmanlar, bu -önlemlere uy ulduğuna inanmadıkl a
rını da sözlerine eklediler.
Binalarımız dayanıks ız ...
İsıanbul'daki binaların depreme karş ı pek dayan ı klı olm ad ığı görüş ünde birl eşen bi lim adamları mız şe h i rde %30 oranında kaçak yap ı
bu l unduğ u görüşü n deler. Mimarlar da özell ik le, imar pl an l arın ın
hemen ele alınmas ı gereğ i ne işare t ed ip o lası depremde cam kaybı 
n ın büyük o l acağ ını tahmin ediyorlar. Yap ıl an özel bina projelerinin genell ikle d roğru old u ğunu , sorunun yapı m süreci ile baş l adı ğ ı 
nı bildirdi ler.
Karayoll a rı ..
Karayollan Genel Müdürl üğü yetkilileri ; 90'lı yıllarda büyük deprem ler bekled iklerini, bir görüşe göre her I 08 y ılda bir olan büyük
depreme göre o lu şturduk l arını belirttiler.
Devlet Binaları ...
Son Erzincan depremi örneğinde görüld ü ğü üzere, yanyana duran
bir bin anın taş yığın ı gelmesine rağm en diğerinin ayakta du rmas ı
ge rçeği zihinlerde pek çok sorular yarattı. B aşbakan , imar uyg ulama l arında hatalar var derke n, tüm muhal if siyasiler yolsuzluklar
üzerinde durdu lar.
Kalitesiz İn şaat Ne Demektir?
Erzincan depreminden sonra 1nşaaı Mühendisleri Odası B aşkanı ,
yapı l an mühendislik incelemeleri nin son uç larını açıkl ad ı. Erzincan'da yapılan hatal arın tümü l sıanbul için ve başka şehirler iç in de
geçerlidir. Kalitesiz inşaat kavramında hatalı kon ular şöy l e sı ral an a
bilir;
Beton Karı şımı
Öncelikle, beıonun mukavemetinin iyi ol mas ı gereklidir. Bunu ise,
kum, çakıl, çimento karış ı m oran l arı belirler. Homojen bir karış ı m
laboratuvar araştı rmal arı ile saptanabi lir. Bu laboratu varlar, belki
Erzincan'da yeterli olmayabi lir ama vardır, lstanbul'da bütün mühensid yeıiş ı i ren üni versitelerde yapılm aktadır. Beton, boş luks u z,
taneler birbirine iyi yapışm ı ş olması gerekir. Yükleme, boşaltma,
nakliye ve yerine koymada usulüne uy u lmadığı takdirde iri tanelerle ince malzemenin ayrışmas ı kaçını lmazdır. Karı ş ı m, homojen olmazsa mukavemet de olmaz. Bir d i ğe r etken; karı ş ımdaki su oran ı 
d ır. Lüzumundan fazla k ull anı l an her su zerresi mukavemeti
olumsuz etki lemektedir. Agrega eğer ki rl i ise, taneler birbirine tam
yapışmaz, bu da mukavemeti ol umsuz yönde etk iler. elle karıştırı 
lan beıonun homojen ve mukavemeti o lm as ı beklenmez. Bu tür kalitesiz betonları kullananlara, daha çok "yap-saı "ç ı müteahhitler ara-
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, , Enver Bey bu iabah saıt 1l'de Kooya'4-t llzel bit trenle ayrılıyor.

tük hakikat! .. Ve şimdi anlıyorum ki , bu hak ikatın anlatıc ı sı Rabelais değ il , olsa olsa Evliya Çelebi olabilir- başkası değ il! ..
Rabelais'ye karş ı Evliya Çelebi ! Şundan:
Evliya, cennetmekan, tipik bir osmanlı zihniyet yapıs ı sergiler. Nicelik kav ramı yoktur onda. Diyelim, Süleymaniye Camiini mi anlatacak, verdi ği rakam ların hiçbiri gerçek ölçümlere uymaz. Sayısal
bilgiler, kırk , elli, bin ... büyüklük duygusu vermek için kullanılmış 
l ardır. Bir nicelik olarak kendi başların a bir anlam taşımazlar.
Sadece Evliya mı, Nakkaş Osman da Hünemarne'sinde, Yıldırım
Bayezid'i, atın ın üzerinde, Niğbolu kalesinden daha büyük ç izmiş
tir. iyi mi?
Gördünüz mü nereden nereye vardık. Abartma, bizim toplumuzda
bir Meşhed, pal avracılığ ı değ il , tersine, Dünyaya belirli bir bakı ş
tarz ının ifadesidir. Evliya, Süleymaniyenin minareleri göğe ulaş ır,
derken; N akkaş Osman Yıldırım' ı Ni ğbolu kalesinden daha büyük
çizerken; ve, elbette Süpürgeci Ali kendi şölenlerini anlatırken, bir
bü y üklüğü , bir görkemi vurgulamak i s temiş lerdir! Abartı , burada
bir öv ünme- deği l , nice liğ i niteliğ in iyice belirtilmesi için kullanma
am ac ını taş ı yor. Yanılmamak gerek ...
B ak ın , belki bin kere, on bin kere, yüzbin kere söyledim : Gene de
söylerim. Berbad ömrünü binbir s ıkıntıy l a bir lezzete çevirmeye,
ac ıyı bal eylemeye çalı şan biri , örneğin Süpürgeci Ali için, balın
yüzlerce küple, fasulyan ın da onlarca vagonla d üşünülmes inden daha doğal ne olabilir?
Ayn ca şu da var: Şi mdi anlı yorum ku, Süpürgeci Ali bize o y ıllarda
an l am amı za olanak bulunmayan bir şey i de anlatmaya çalı şmı ştı:
Süpürgenin as lında bir istiare o lduğ unu - ve hayatın , h ayatımı z ın ,
sonunda, büyük bir şölenden artakalanlar gibi, bir süprüntüye dönüştüğünü , d önü şmeye yazg ılı olduğunu ...

YAYIN DANIŞMANI

lhalelerde, en düşük tek lif verene ihale edilmesi esast ır. Ama büyük
indirim yapana veril memelidir. As lında ihalenin indiri m sistemi yeri ne her kaleme birim fiyat tekli fi suret iyle ihalesi müteahhidin i şi n
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ENGUSH ffiGH 'SCHOOL FOR B OYS

~ıitish c.olony in lstanbul launched preparatlons
to open a school, and the same year the primary school
whlch was to become the English Hlgh School for Boys was
established in Kuledibi. The total cost, including the wages of
the teacbing staff that flrst year were 507 Turkish lira and 51
1/2 kurus. Of the first 31 p.upils, 19 wen:. British, and the
curıiculum conslsted of history, Turkish, Fre~ch, geogrııphy,·
accoiınting. srenography, typing, selence, gymnastics and
Latin. The absence of mathematlcs is intıiguing. In addl'tıon,
Engllsh coursesfor adults were held here for a Js:e of 1 lira
per month. in 1908 the schöol had 46 pupils.
in 1905(the

·,

....

The school originaİ!y consisted of only a prlmary sectıon, tııe- Happy, dining unt!l next month,
junior-and senior schools openıng in later years. Toe primary
EDITORIAL/ APRIL '
school closed qown in the 1940s. My father Iııak Deleon gray
duated from th'e pıimary school. and weht on to complete his
educatıon in Egypt and Britain, retumingı to ' teach at the
A WAR-FREE WORLD
school in 1944. tte taught mathematics here untıl 1979.
Just the mention of war ıs enough to· make one shudder! Ali
the solutions proposed by Turkey, whic_Q wishes to be an infOPENLETTER
luentıal power in the Balkans, must be peaceful. No solution
which does not further peace ·ıs a trüe solution in the final
The President
analysı,s.
The Prime Minister
Govemment Ministers
L
A close look at ~ents in Europı; reveıus that the dream of a
Members of Parliament
United Euı;ope has caused nationallst ınovements ~o fiare 'up,
Members of the Press
and sparke? off ~thnlc co,nfllct in Y,ugoslav1a.
Unwersity Rectors

-

lncontrovertıbly, ali these events deıive froıri the unequal division of th('c ake, and the search of the tıcfı countıies for
markets,
·

The name of Kostantiniyye News: which went into publicati- .
on in May 1989, was prohiblted on the orders of tıl:e Ministry
of lnteıior in 1991.
~

surpıised.

1 had heard rumours about

party whlch öne of us had gıven, when Ali declared: "The
party your fıiend gave is nothing compared to mine. ünce 1
was ıich, very nch. t used to give 'ıarııe parties in my,house.
Everyday twenty shlp1oads of p!laf, thlrty wagons of·beans, a
thousand trays of baklava, and flve thousand pans tıf, helva
used to be cooked. Five hundred jars of honey were eate in
ourJıouse every ,day. ,

'"

This jncredible, gargantuan appetıte left its mark on ~e me- ·
mofies cl'those ycıııng intellectuals (particularly that çıf Ergin
Ertem). 1.a,m s-µre, because Ergin later w'rote his flrst and !ast
story,' published in Yeditepe magazine, about a G gantua: of>
1
Fatih.
'
.
J .

/

'

•
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We just srrı!led at those words by sweeper Ali, apd . assumed
that he was slightly balmy, but now1 find a wise truth in thls
· -exaggeratıon. A truth which could have. beıın tı;,ld not by Rabelals but by none other than Evliya Celebi. '
Evliya displays a typical. Ottoman mentality. Henas no concep't ..of quantıty. When he describes Sule)!planlye Mosqu~-.
" none of the measurements he gıves r.epresent the actual figtı;;
re. Ali his numbe.rs are forty, fifty, a thou·satıd , just to gıve a
sense of size. in them·selves, as numbers r they have no
meanıng.
·
ln l}ls Hunerrtame, the miniatuıist, Nakkas Osman, depicts
Sultan Bayezid the Thundo/bolt as larger.than NigboJu
- ._ /
·
·
,.
Castle.

s/J we come to the fact 'ttıat exaggeratlon in our socie~ Is not
a tendency to fantaslze, but expresses a certain way of looking·at the world. When Evliya said that the Suleymaniye's
rninarets stretch to the sky. when Nakkas Osman drew Su!-.
fan Beyazıt taller tpan NlgJ;>olu Castle, and when Sweeper Ali
descıibed..his partıes, they were using poetlc license to un,,
derscore .theJ,r spJendour. Exaggeration here was not aggrandisatıon but an expresshıe device.
/

t

We should not for~t to put ourselves fl.rst. it mlght anger sorne, but it was they who taught us· that in the flr!!): place.
wasn't it?
Bizim Sehir News

;
llearken to lstanbul

..

A Sweeper Mythology
BROKEN Pi.ATE APRil, '93
NO TiME TO DiNE

1 have to admit I was

Ali in Fatih. The "mytlıology ofa sweeper could be astonishing or traglc, desplte ali its mundaneness. We were discussing a

·-·\

l have to begin by explaınıng this. Because some people have
Jntemal eventş ırre already causing sufficient deaths. No one
wants Turkey to make a show of strength in cıises elsewbere, _· asked me to discusı, the subject on the assı,unptıop that I anı
but only expects peaceable proposals,
•·
an lstanbul gentleman. 1 have-appeared on telev1sion talklng ,
about the lstanbul, or raıher the Kac\ikoy, ,of my ch!ldhood.
'
Our desire for· a •war-free
world might be hopeless, but at leWhat does it matter, you might ask. Flrst you talk, and now
ast let us keep the'peace at home.
you deny the fact. How lnconslstent can,you get?
•

1

-,,

Later on I useci to ·often encounter Ali in Acem's Coffee house
in KiztasL He would le,ın his bn,ıshes up agalnst the wall-and
gulp down his tea, clasping the glass in botli hands. üne evening wfıen we had los.t interest in him because he always
kept tci hlmself, he.___got up anı;! came sq-aıght oxer ,to oti!'1al;>le,,

As Turkey continues to develop desplte ali the o):ıstacles, due
to its geopolltical situiı.tion, rlstng young populatıon, and ~
dynamlc structure, she has not been able to avoid becoming
For someone who tries to wrest some Joy out of a/Ufe fraught
with troubleş, to transform suffering to sweetness, ilke Swea mauth'watering target. The. strategenı.going on across a
spectrum which lncludes anti-seciılactst fuovements and PKK
eper Alt._wbat can be more natural than to ~nk of honey ih
terror is clear, '
·
terms of hundreds of Jars, arı'.d beans by'}h<c wagonload? in
,,-.
the end our life is deftined to become dust, ilke the vestiges
Yet Turkey has seen thls film before in ıts recent history, and
ofa great_ı;ıarty swept up by a brush.
1 - _,
leamt jj_s lesson. What dld a vıctory in Cyprus cost Turkey?
What are the princlple reasons why the Cyprus question Is in
• in lsla:ınk mystlcism ·the absoluts unity o~ f d before tl\e
an lmpasse today? Toe fact thıtt the Cypriot Turks sold thelr
Creation.
.
·
.
'own houses and land to the Creeks İS indlsputable. While
Turkey was determined' to defend th~ Turkish community in
Cyprus at any cost, that same community duc}<ed lts resporlNO ISTANBUL GENTLEMAN, L
sibllities. We must leam from this expeıience, and calculate
the ·results carefully when formlng macropollclçs.,
'
CahitKayra

We intend to re;,apply lo the court again 30 days after the'
publication of this leher, and if necessary wlll resort to our
ıight for i,ndlvidual application.
Cuneyt Ayral on behalf of
Bizim Sehir Haberleıi Gazel:j!sl

1-.

ne for the way it enhances eating. Recently there was a , tas- · Sweeper Ali was one of the famlliar but mysterious characters who wandered the streets of Fatih in those da,ys. With
tıng of fresh French wines and Turkish ı.ııtnes wnich are not
ava!lable on the domestıc ·market, but T mlssed it. I n1Ust
that constant enı_g_matic smlle, he seemed moUvated by a
mi$sion to şweep frie world free of palns and rotteı:i leaves.
confess to the occasional fllng, however. For exaııiple . a few
wine lovers got togel;her in my ofllce for -a short degustation
To teli the truth, when r set out to explore the streets of Fa!ast month. and dlscovered how the ~~turk b ~ Clftligi
tih, the sudden appearance of AU's face startled me in the
wfnes, which I was proud of ll'aving in my -cellar, had been
melancholy of the evening. 1 passed hlm without ;giving any
carelessly bottl<;,d, and tumed to vinegar due' to the short
sign \of s_urpıise or glving a passıng thought to the fact that
cork. Whether it is ındlfrerence or ıgnorance w_l}lch is at fault,
Atatufk prman Ciftligl's prize-winning wines are badly bott- " street sweeplng· could have a philosophical aspect.-concemed
\ led, and so <!P r:9t k1;ep.
with changıng the world.
,
·

a

1) The Ministry of lndustry ıs guilty of non-compliance with a
court rullng.
/
2) Kostantinlyye is one of the names used for lstanbul in thepast. What objection carı there be. to its use? Are those who
prohiblt the naµıe rejecting our history?
3) How much longer Is thls type of censorsbtp of our national
press going to cımtinue , and when wtll our press rebel against \t? ·
.
4) J;{ow long are politlclans who talk about ımproving humarı
ıights . libertles and democracy goıng to ignore thls type of
represslon?
5) For how riıuch longer is the Minister of lndustry golng to
continue signing decisions which v1olate the law? Or Is the
Mlnister of lndustry incapable of coQtrolling his own stafl'?

.,

.

Prepared hy Mery IŞIN

Despite a tiusy scheaute, l have ha:d some interesting' gastronom1'c expeıiences recently, such as ox-tall in Landon; diver-,
Syltan Abdulhamld il donated_land in ~ g a . Beyoglu for
se Chinese cuisines in Hongkong. and some memorable dina new school bu!ldlng. but the Britısh colony dtcided that
ners and wiQ.es on aircraft. However, 1 will not dwell on these.
the site walı unsuitable-fur a school. in 19.11, Mehmet'V decsince they have no relevance to eating and drinklng in lstanreed that the. land in Firuzaga shoul.d be sold, and the procebul, although this arouses the wrath of the editor. After my
eds used to buy iane;! ıı:ı Nisantasi. With ,the annual payruent
's"Jleıiences of ltaljan ellisine in Hongkong, Landon and New.
of 300 pounds stetling from the Britlsh govemment, and so- ~ York, 1 am ready,for the ltallan restaurantat the Con~ad Hotel. Then it is tııne I dined at Ramada Hotel's Chinese restame pıivate donations. the -tofu.ı sum of ·16, 000 pounds sterUng was raised. Thç British govemment was asked to gıve a
uranf. Let us see what kind of restaurants the Penta Hotel
further 5000 pounds sterling, and construc_t:ion of t\ıe prewill have on.offer wh.en it opens, because the mıınage~. formerly ,of Hllton Parksa, Is an expert on food and restaurant ·
sent schooUNisantasi Anadolu Lisefl commenced and was
completed in September 1912. The school closed down dtı " management. 1 cannot corriment on the famous Carpacla at
rıng the Flrst World War. ,
Hllton Patksa, since I have not been there {ore long time,
but in view of 't he ıising nıynber of hotels in lştanbul, they ali
;;
in ·1924 there were 65 ~udents·, ıiSİ!J!l to 113 in 1925, and
ought to put more effort into thelr breakfasts. A look .at the
155 in 1926. in 1930·the upper floQr .w as converted into dorfamous hotels of lsrael and New Yor!{, which are experts in
ml.torjes. in 1955 the scl;ıool was wanted permission fo bulld
thls area, would be b5neficlal. Tbe provısıon ·of several vaıi
an annex. but this plan remainec;l unfulftlled due to la'ck of
etie$ of black ollves, homemade jams ıı:ıstead of those ublqufunds. The school's financiiıl·situation grew steadily worse as
ıtous plastic containers, reglonal cheeses, an'd eggs With pas-the donations from Britain and the Bıitish colony in lstanbul
tırma and sucuk as an alterı:@tive to bacan and eggs would
decllned. in 1966 the senior classes were closed down, but
enh~ce visitors' memoıies o! Istanbul {ai: more than the hotels reallse.
.reopened in 1969, when gırıs were admltted for the first time.
When the-Bjitlsh göveriıment cut off ali asslstance in 1979, ·/
the school was transferred to the Turkish Ministry of EducaAs you see; even though I am n,ot in Istanbul, 1 am not hatlon, to become Nisantasi Anadolu Lisesi.
ving any trouble findil}g plates to break.
.

.Toe newspaper continued publication under the naI)le Bizim
Sehir Haberleri, while we took tifo case to pourt. The court
ruled in our favbur on 9.1.1992. However, so as to avoid "name fetishism" we kept the name Bizim Sehir Habefleıi, but
applied for Kostantiniyye Haberleıi to be registered as a trade
..... name with the Ministry of lndustry. This applicatıon was refused on the ,same grounds on 24 A\ıgust 1992, We wrote to
the Minlstry in September 1992 mentıoning the court ruling,
but again received a negatıve response in a letter dated 25
December 19'92.
'

..

Hilmi Yavuz

/

,

\

First .1 snould have defıned what an lstanbul gentlemaı:ı, Is.
Better !ate than never, so here goes.
There are two types of Istanbul gentlen;ıan in my opinion.
One was Kemal Bey, ıi:ıy mother-ln-law's nelghbour. His tro/ users were always lroped, and his shirt with amber cuffilnks'
was always briliiantly clean o/ld starched.-fle c;arıi.ed a niello
1 walklng stıck. He drank in moderation and in a wellPred fas 1
hion. He was always polite and k(nd. Orıe never tıred of his
conversation. People llke him are an extinct breed toôay.
Then there is the second type, which ıs stili in exlstence ..The
type which used to cali other people "pasha" just to be polite.
.Should I be pleased at being classlfied among such people?
Toat is where the difflculty aıises.

/

The exhilaration we felt when indulging our strange and lneffable passlon for strolllng the streets of Fatih. in the evenings
in those years, luming every comer in expectation of a marDoes one have to come from a -farİı!ly which has lived in lsvellous adventure, Was a manlfestatlon of-youlli altho\ıgh we
tanbul for -centuries to deserve the tıtle "lstanbul gentlewere not aware of it at th~ time. As we went out we seemeç to
man"? Probably. So you have to be able to explain , "My
sense v1olets tossed into our faces, and as we walked from
Klztasi to Saıiguzel, before we knew what lonellness meant,
grandfallier's grandfather was Zebercetzade Zıllkefıl ffendi,
we percelved ourselves as a mystery. O lndeed, we were a
who was Kazasker of Anatolia ductng the reign of Murat III.
His grandson was Seyhulislam Ebulhayr Efendi duıing the
mystery in oı.ır youth, a mystery ltınglng to be knownl A
kenz-i mahfil•
,
,, reıgn of Osman ili, and his grandson was armourer to Malı
How could we know that in our Jater lives, we would be scat- , mut 11.1 Zulflkar Bey was, appolnted pre,sldent . of the Joint
tered like sweeplngs in the street?
Pul}lic Judlcial Cdmmlsslon (wh~_til\>er,. th:ı-t may mean) , and

Everyone is asking me the same quejtion: . "How do you manağe to do so much.?" Of course it Is imposslblel And dlning
out is the fırst actıvity I am forced to renounce, The Society of
Friends of the Culsine Is organlsing events whlch 1end a new
dlmension to gourmet life; meals which with all thelr faults
are very pleasant occaslons. But I mlss most of them due tp
lack of time. Nor can r maki! ıt to )he degustaUon meetıngs of
the new Frlends of Wine, which I regret. since ı am one of
those v.ho believe that wine culture adds a dlstınctive pleasure to humarı life, Since I oppose dıinking for the sake of
getting drunk, dlsregarding one's health, 1 enjoy drinking wi~
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