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Qpyedi Nisanda kaybettiğimiz sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Ozal'ı
'
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'a gömdük

Cumhuriyet tarihimizin son on yılına damgasını
vurmuş olan sekizinci Cumhurbaşkanımız
Turgut Özal'ı,vasiyeti üzerine Vatan Caddesi'nde
yeni yaptırılan anıt mezarın yanına gömüldü.
Özal için İstanbul'da bir anıt mezar yapılacakGt-
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lstanbul Büyükzehir Belediyesi'nin
garip kampanyaları sürüyor

numaralı beıaba para

yatmD.

DEMİR ÖZLÜ

.

KIi Haba' Mabizi: Yeni

HULKİ AKTUNÇ

Ufuklar Koleji'nde eğitim
gömı üstün zekalı

HİLMİ YAVUZ

~ann plastik sanatlar
ürünJeri Kadıköy Belediyesi

TANER VİDİNLİGİL

Merkez Sanat Galerisi'nde
Büyükşebir Belediye
Başkanı

Dr. Nµreıtjn Sözen

DEVAMI ~ B

English
Sıımmary

SAYIDA

İLKER SARIER

toplayamamastna
karışamıyor,

denizi

kirletenlerle yeterince
uğraşamıyor, İstanbullu yavaş
yavaş

uhirleniyor.. .
Kil Haber Merkezi...

"İSTANBULLU UYGARDIR
DEVAMII OTUZ DÖRT'TE ~
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Eşcinseller- lstanbulda toplanıyor!
Her yıl New York, San Francisko, Berlin v~ Amsterdam gibi büyük
kentlerde düzenlenen GAY PAREDE bu yıl lstanbul'da da düzenlenecek.
KH Haber Merkezi.....

iNSiDE

ORHAN DURU

İstanbulluları afişler yoluyla
eğitmeye çalışan belediye ilçe
belediyelerinin çöpleri

Haftalık AKTÜEL Dergisi' nden
Kıvılcım ve

Nevzat
verdikleri habere göre
özellikle Berlin'de örgütlenmiş

Gönül

Basım'ın

olan Türkiye' li eşcinsellerin
öncülüğü ile uluslararası
eşcinseller festivali bu yıl 4-6
Temmuz günleri arasında
İstanbul'da da yapılacak.

8.C.T.O.

Özellikle batı dünyasının
büyük kentlerinde kalabalık
festival yüriiyüleri ile düzenlenen
festivalin İstanbul' daki ilk yılında
· kapalı salonda düzenleneceği

bildiriyor, hali hazıra yerli
eşcinsel grupları ile tam bir
anlaşmaya varamadıkları
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Beşinci yılımıza

&titör-Paaroıı-N.R. ~ birbiıtriY
le at1fm8)aruıın nedeıii, gazetenin ıı,tdtl
zeliline biraz renk getirmek, ~tar isıe
meı ciddiyet" havasını dalttabilnıektir.
. Sakınca bunun neresinde anlayamadım.?
Her satııda yflzUm(lzO asıp slogan mı atmalıydık? "Siz yine de bunu biziıa ''ni~
liksizlipnize" veriyorsanız diyecek bir

Tam kırkbeş sayı oldu
Bu sürekliliği saA}ayabileceğimizi, değil
siz, bize bile ummuyorduk.
Bq sayıyı o sevinçle biraz şişman tuttuk.
Bir noktayı izninizle işaret etmek istiyorum.

şey kalmıyor.

Biz gazeteyi size beğendirmek için çıkart
mıyoruz, biz beğendiğimiz için çıkartıyo
ruz.
"Ne diyor bu herif?'' demekte acele etmeyin ...

Cism-i meçhule

Ardından da diyoruz ki:Eğer "Bu iş öyle
olmaz böyle olur!" diyeniniz var ise, buyurunuz, yirmi sayfamızın yirmisi de size
açıktır, dilerseniz bütün gazeteyi tasarlayın da gönderin, derhal yayımlarız, bizde
sansür, denetleme yoktur.

Gazetemizin son üç sayısını aldığını belirten Taylan Köken isimli, fakat meçhul cisimli (adresi ne zarfta, ne de mazrufta yer
almış ... Yazmayı unttuğuna inanmak istiyorum ama, bir taraftan da acaba kendisiyle harb ederiz, belki de darb ederiz diye
mi çekindiğine dair bir kuşku içimi gıdık
lamakta) kalemine kuvvetli bir okurumuz,
gazetemizin saygın olmadığına dair iddialarda bulunmuş ve teşekküre şayandır,
dört sayfa dolusu dizgi ve imla yanlışımı
zı (yanlış anlaşılmasın; bunların tümü yalnızca bir sayıda yer almıştır) açığa çıkar
tarak inci gibi yazısıyla döktürmüş . Bizleri, üç-beş kişi bir araya gelip ben de yazar(ım) demek ve sayfalarda birbiriyle gereksiz yere paslaşmakla suçlamış.

Diyecek birkaç lafım var.:

Üç sayısını alıp da kırkbeş sayıdır çıkan
bir yayın hakkında fikir yürütmek bence
mümkün değil, doğrusu ben kendimde bu
cesareti bulamazdım.

diye yalvar yakar olduk.
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1993' de yayınlanan 43. sayınızda, Sayın Kerim

Fersan' ın da belirttiği gibi, gazeıeı'iiz.de "Kinfse

kimseyi yönelmemektedir." Sorun, 'profesyonellik' sorunu değildir ! 'Zor koşullanyla bir çok
amatör yayıncı da Uretim yapoıalctadır. önemli
olan, Uretileo yapıun verdiği mesaj ve okuruna
gösterdiği saygıdır. Ben gazeteııi2.de bu ciddiyeti göremedim! Aynnular önemlidir... Bir yapıbn
saygınlığı , dizgisiyle, içeriğiyle. biçemiyle,
özgUnlUğUyle vardır. Üç beş kişinin bir araya
gelerek, ben de yazar(ım) diyerüten birbirleriyle paslaştığı bir yapıt, içinde bulunan diğer oiıetikli kişilere haksızlık etmektedir. Xoou Istanbul
olunca, seve seve göreve koştuklarını biliyorum,
~u şair ve yazarların. Bildiğim kadanyla. yalnız
Istanbul için çıkap ve sorunlarıyla, güzellikleriyle ve tarihiyle Istanbul'u irdeleyen başka bir
gazete yok. Ne büyük _sonımluluk. .. Oysa bu değerli sayfalar, içeriği Istanbul olmayan edebiyat

eleştirileri başka yayınlardan alınan yazılar-isim
kolayına kaçmak-, aşın yer kaplayan resimlerle
lıeba edilmiş.Mektubumun ikinci kısmında göreceğiniz gibi, 43. sayınızda yapılan dizgi ve
imla baıalannı göstermek istiyorum. bundan
sonra yayınlanan sayılarınız için, yönetim kurulunuzda ;ıclmeyenlere rağmen(!}- bu tUr Yl\11lışlara yer vermezsiniz. Ben, Bizim Şehir'de Is-

tanbul'u bulmak istiyorum! Yazısıyla, resmiyle ... Sayın Kerim Fcnaıı'ın belirttiği gibi "Yeter
ki bu şehirle .veyıı şehir kavramıyla ilgili olsun!"Sayfa Abdi ipekçi.Sayın Kerim Fersan'ın
yazısı : 16. satırda "fuuyle" değil, "fasulye". 25.
satırda ".bir-kimse" de tırnak konmaz. 5S. satır-
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Gericiler toplannlarda gazetenin sahibine
tokat atarken,

Siz nerelerdeydiniz?
Böyle amatör ve ''niteliksiz" işlere bulaşıp
da kendinizi hedef göstermek gibi bir eylemde bulunmadığınız için, evinizde
güvenlikteydiniz ve mutlaka, bizim gibi

enayice ortaya atlamış kiıileri eleştirmek
için imzasız (bence adresi olmayan her
mektup imzasızdır) mektuplar hazırla
makla meşguldünüz...

Derler ya: Ayinesi iştir... filan diye hani?
Gerisi gönlünüz.e kalmıı Taylan bey..
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Necim Sönmez'in yazısı: 2. sUtun 3. saurda "sabuklama" diye bir ıeY yoktur. "Sabuklanma"
vardır...Okuyucuya mektup yazuuıda: ı. suıun
24. saurda "Demiral" delil, "Demirel" olacak.Sayfa AksoyAtatllrk'lln Gençliğe Hitabesi:
!.satırda "istiklalini", "istiklllini" olacak.
"Cumhuriyetin" büyük harfle başlaması gerekir.
3. sırada "yegane", "yegjne" olacak. "temel" ve
"senin" den sonra virgül olacak. 4. saım1a "dahi"den sonra virgil olacak, "hazineden" sonra
olmayacak. 5. saurda "barici"deıı sonra virgül
olacak, 6. saurda "gün"den sonra virgül konacak, "istiklal" ise "istikW" olacak. "cumburiyeti" bUyUk harfle başlayacak 3. ve 9. satırda "imkan" "imUn" olacak. 10. satırda "şerait"deo
sonra virgül konacak, "namUsait" "nimüsait"
olacaktır. 11.saurda "cumburiyetine"nin "c"si
yine büyük harfle başlayacak. 23. satırda "sabi·
bolanlar" "sahip olanlar" olacaktır. Aynca aynı
sanrıla "delalet" "deWet" olacaktır yine bir alt
sabrda ve onun altında "balta" kelimeıi "bal14"
olacaktır. 29. saurda "milleı"den sonra virgül
olacak, "fark U" "farkrii" olacaktır. 31. sabrda
"Evladı" ''Evladı" olacaktır. 32. ve 33. sanrıla
kullanılan noktalı virgüllerin noktası olmayacaktır. 33. saurda "istiklal" istikW" olacaktır.
34. satırda "cumbııriyetini"nin "c"si bllyllk olacaktır. Son saurda "mevcuttur"dan sonra "1"
kullanılmayacak. İmza ise ya Aıatllrk diye olmalı ya da Mustafa Kemal Atatürk olmalıdır.Sayfa Emeç.Nea Roma Dedikodular yazısı:
Başlıkta, eğer "ıığuı" özel isim iıe ti; kesme imi
ile aynlıyor büyük harfle bftlaması gerekir. 3.
sütun 2. satırda "sanayii" "sanayi" olacaktır.
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\_-Sayın Bizim Şehir yöneticileriAylık siyasi gazeda "bunlar" kelimesi "bunları" olacakur.Sayın
ıenizi Uç sayıdır alıyorum. 4 ayda, 3 sayı! Mart
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Aynı yazının "devamı oıısekiz" inci sayfasında,

sondan 3.saurda ''tokat · otlanına" deyimi "ıamar oğlanına" şeklinde olacaktır.Sayfa TuranSayın Hilim Yavuz'un yazısında: 4. satırda "yayımlanan"dan sonra ayraç imi gen:ksiz. 33.saıırda "Berges", "Borges" olacakur. 41. satırda
"kimbilir"den sonra"!" ıetlinde delil "1.."biçi-

miııde kulal)ılmalı. Son e...ımdl"deıı sonnoktalı virgül imi ku
. Sayfa 18'de
yazının devamında; 14. sallrda "Sadede"nin
"s"si ~ baıf olmalıydı. 27. satırda ise "!-"

ra

imleri, bir Ust satırda gllrU!dUğfl gibi "(I}-", şek·
linde olmalıydı.Sayın Galip Kaynalt'ın yazısı:
ı .saıun 23. saurda "ortuyu" "orduyu" olacakıır.
28. saım1a "Pilevne" "plevne" olacakıır. 40. sabrda "Edirneyi" "Edirne'yi" olacaktır. 18. · ıayfadaki devamda iıe; 1.sütun 15. satırda "Beyle",
"Bey'le" olacaktır. 2. sütun 4. satırda "kilise"den sonra nokta delil virgül konacaktır. 8.
satırda iıe "emniyet mUdUrU Bahri ~ " ıöYle
olacaktı, "Emniyet MUdllrU Bahri Bey'". 33. -. .
urda "bir birlerini" bititilt yazılmalıydı.SaY'U
Süleyman Şeıışakrak'm yazısı: Sondan 12. satır·
da "onu" "Onu" şeklinde olacaktır. Yazının 18.
sayfadaki devamında, son sallrda "ıma"dan
sonra nolt1alı virgül imi bıllanılmalıydı.
Sayfa 10 ve il.
Sayın Kerim Penan'm Doıya Yeralb yazııı: ı.
sütun 13.satırda "İıtanbul"un" bmak imi, keıme imi olmalıydı. Aynca "tllnel" bUytlk harf ile
baılamalıydı. 16. sabrda "İstanbul'"dan soma
kesme imi olmaz. 27. sabrda "Vllkelamn" ıı.pnda bmak imi olmalıydı. 4. satırda "komiayo-

DEVAMI OTlJ7,l)/)ff'DE

l.
BOŞLAF

l'"'>ollL..._

~

Nurettin Sözen sözünde durdu ve Istanbul ' luya ucuz içme suyu

Fenerbahçe' de, fener
bahçesinin yeniden
düzenlenmesi ve kıyı
şeridinin halka açılması
projuesi çerçevesinde göze
çarpan bir yapı bir yapı var.
Bu yapı piramid ... Hakkında
çok şeyler yazıldı , söylendi .
Ben, olayı mesleki açıdan
değil, o yörede yaşayan bir
vatandaş gözüyle irdelemek
istiyorum.

ı...,;..,.;
.,.._.,_
~ a yaşını . , - - kuduyorum ve upuzun bir yaıam diliyonım kavgasmdaki ve banpndaki kararlılıimL
Oaı.eıeyibeyecanlabekliyonımhep,heyecaıılarde,.
X11
Ob. 0
kavpıııııortas ında ............
..,_..,,.
p,IDJ ızıyqataııve
a-ı...,..... ft7

fatural arından

r----,

hakklndayazdtl<larınada

tüm kalbimle katllıyorum .
.
Yalnız şöyle bir durum var;
eğer yasal bir inşaat değildi ~·
de, yasalara aykırı olarak
G
bitirildi ve açıldı ise. huna
da kimse bir şey

bul

KUTUPHANE
HAFTASI KUTLANDI
KH Haber Merkezi. .. 29 Mart-4 Nisan
tarihleri aras ınd a düzenlenen Kütüphane
Haftası kutlandı. Hafta nedeni ile dergi ve
gazetelere sayfa sayfa ilanlar veren Kültür
Bakanlığı gazetemizden haberdar olm as ına
rağmen ilgi göstermemeye özen gösterdi .
Gazetemizi çok yalandan tanımakta olan
Kültür Biik.anlığı Mü s teş arı Emre Kon gar' ı
gazetemizin sahibi C. Ayral defalarca
aramas ına rağmen Kongar nezaketen olsun
bu telefonlara yanıt vermedi. Özel
kütüphaneler ve gazetemizin bedelsiz
gönderdiği resmi kütüphaneler haricinde
yayın hay a tının beşinci yılını kutlayan
gazetemi ze Kültür Bakanlı ğı ' nm hiçbir
kitaplığı abone değil. Öte yandan basında
yer alan haberlere göre bak a nlı ğ ın
DEVAMI OTUZDÖRT'DE

V

BOGULUYOR
Selma ÖNSÖZ
Türkiye'de en fazla insanın
kentimizde, insanların
hayatını tehdit eden bir unsur
var; "HAVA KİRLİLİGİ". Belki
uzun zamanlardanleri tehdit
ediliyorduk ~a bu kış iyice
yaşadığı

boğuJduk.Sabahları

pencerelerimizi açtığımızda temiz
hava yerine is soluduk, sürekli
bir duman, bir sis tabakası
altında 2-3 ay geçirdik. Eskiden,

ı.unu, ıncrıt ediyo-

YazmayısUrdUıec:epBizimŞelılrHaberleri'ııe

belgeler de yoUayacaıım istaııbul'a iliıJdn.
'
Sana ve gaı.eteye emeli ~ dlm aıbdaşlaıa se.
lam ve sevgiler. Gönlüm sizinle. r>,&.__

Kültür Bakanlığı, Sultanahmet Cezaevi' ni otele çeviren projeyle ilgili
e l eştirileri içeren Mimarlar Odası raporunu yeniden değerlendirilmesi İÇ·
in, projeyi önceden onaylayan İstan
bul l No' lu Koruma Kurulu'na gönderdi.
Bi li ndiği gibi, Mimarlar Odası İstan
bul Büyükk:ent Şubesi, Sultanahmet
Cezaevi Oteli Projesini, Mesleki Denetim Çevresel Etki Değerlendirmesi
çerçevesinde incelemiş ve projeye
yönel ik eleştiri l erini ilgili kurumlara

OUltekin Emre
~
ı---------------Merhaba,

Araya uzun bir zaman lirdi. Ancak, gazetemizi
unııtııılumu saııJllll)'lll. disnlUm sUıekli sizinle birlikte. Umarım bundan sonra sıkça yazma oıaııaıı
bulacapıı.

Bugün telefonda Sevim
htlllım gibi, iliıikte

hanıma

da

geçtip yazı

göndeıeceğim. yalnız ~ gecibcek.

Tablolann

diyalırını mUzedeıı

geçen tablolar yalnızca İıveç'ıe v•.
ödllnç aldım ve tab

için fCJtolrafçı

bırıkııııı. Aııcat bında bııgflııdeıı

i~~~l;! tatili baı)adı. Aym 14'Uııdeıı öoce

f~~ıııUmkundelü.Benbuyazı~

sizin mektubunuzu ılmadan önce yazmaya başla
llllfbDL Ve tab için de bir aceJem yoktu. Ne var ti,
pmdi binlen bire bir zaman darlılı ııkıııbıı onaya
çıtlı. Buııdan posta TUrltlye'ye ııomııl tofullaıda
4-7 ıDııde geliyor
·
Siz.e 4 fotolraf göııderecelim, Kesin eıııin olmamakla birtit1e, bo}'llliaruıın 9x13 ya da 10xl5 olacaıuu-ıaıııyorum. llu foıotraflaıda Oııııaıılı ıııJıaıı.

lannm jeçit Ulreıılai yeı: alıyor. Hepıini kııllaııma
saııız da olur.
Sayfa dllzeııiııl yıparbıı fotolnflar için yer ayır
mak ıııUmkaıı. Umanın sizi futa sıbıltıya ıobnut

olmayayım.

Apıııı,ı ıoııu, eytaı bıfmda tıı1i1 içinTUrkiye'ye ge-

lecelim- O zaman gortıpııekdiJeliYle.

Oıı7euimlzia beıiııci yılım laıtlar ıiı.e sallıi ve bapnlar dilerim. Sevgi ve ıaygılar, ,...,...__

Tudıan ICayqlu

iletmişti.

açıklamaya çazeııgiııleflire

fototraflar

~

"u cuz içu.. ,,iıtiııii ıuııu \l' i"anhuru
ı,:ağdaş su pompaları ile donatmaya
başladı. Ih lamur Kasrı'run karş ı sın
da kuru lan pompa ilk görünüşte
benzin istasyonunu andmyorsa da
su satıyor. Ayın benzin pompalan
ile su satmaya başlayan ve çevre
halk:ı nm olumlu eleştirilerini alan
belediye bu görüntü ile belki de
T ürkiye' nin başında do l aşan belanın
bir özetini belgeliyor:
"BİZ SUYU BENZİN GİBİ SATARIZ!"
Öte yandan İSKİ'nin evlerde
k ull anı lan çeşme suyu için göndermekte o l d u ğu faturalardan herkes
şi kayetçi olmaya başladı ve "İSKİ,
suyu n reklamını yapacağına, sağa
sola d ü nyanın paras ı m alatacağına
İstanbul'luya ucuz su temin eı~

Sultanahmet Cezaevi
için yeni umut

İstanbul'umuzun havasını

temizleyen rüzgar da biraz l-gecikme yapınca, nedenleri bizce
malum olan ama kamUQyuna-..
hissettirilmeyen, kalp, damar,
soJunum yolları hastalıkları gibi
birçok ölüm yaşadık kış b o ~
~ele Fatih, Gaziosın.,ıı~
~ Giineşli semUerj

Cs.1-

ucw.çı,ç
uuıtıaııııaııuu.ı~
.ısuııızılannmtadınadoyamıyonımokurkeıı;negOzel
ını ~

ha l k ın a verm i ş olduğu

llll' stl\

DEVAMI OTUZDÖRT'DE

1',;fiyoıtar'-taııbul'
"ıTiİ.ı.....a..!. ' • • •...,.__I
e~
ıs
un, ııııuyemnııaıuı.m
Y .kitab ....,__...,_bir""-'"

Yazıda sözl1

herkes iJlallah dedi...

Nurettin Sözen sözünde durdu ve İstanbul'luya ucuz içme suyu
dağıtıyor, ama İSKİ faturalarından herkes illallah dedi ...

b·-· L . . -.. ·--- L...-•1...-1-..yor, yalnız·-·-bul mu, Türkiye
kokuyor. Sevdilim yuarlann ya..
........
em

ama ISKJ

İnşaata kim izin verdi , nasıl
izin verdi, ne kadarı kaçaktı,
yasaldı ? Bunlara değinmek
istemiyorum. Oda Başkan1
Sayın Oktay Ekinci'nin

..,.._ MHaU

nmı.

dağ ıtı yo r,

esi--

denirken,

-:_=. . ~' r~·2'__-0K\IYlJeU ;MEKTUPLARI
....

Istanbulun su pompaları

SELMA ÇAMLIBEL

i:

rumlara satacaklar",

"Bunlar mutlaka mason gavurudur",

Madem ben de yazar(ım) diyenlerden şi
kayet var ve. yazıların içeriği zayıf bulunuyor, neden kendisi ve/veya arkadaşları,
şöyle içeriğine kuvvetli beş-on yazıyı her
ay bize yollamıyorlar, yayımlayalım? O
zaman biz de diğer yayınlardan yazı ''ilctibas etmek" wruııda kalro12:dık. ..

~ünümüz Türkiyesi'nde pek moda olan:
"iş değil de laf üret, o da bir iştir aslında,
belki yiyebilirler... " adlı hastalığın tipik
bir örneğiyle karşı karşıyayız.

yapalım"

"Şehri

Mektubun yazan bu yayının "amatör" olduğunu biliyor da, o zaman dizgi yanlışla
rını gazete çıktıktan sonra sayıp dökmek
yerine neden mutfağa buyıırup da düz.eltmenlik görevine bizzat talip olmuyor? Biz
bu çağrılan onun almadığı kırkbir sayıda
çok yaptık:.Yine de kimse gelmedi, neden
acaba?

öncelikle kendisine, bizim gazeteyi aldığı
için veya bu mektubu döşendiği için teşekkür filan (bugünlerde moda olduğu
üzere şimdiki zamanla) etmiyorum.

Biz ve (bizim dıproııdaki elbette) nitelikli
yazarlar, bu gazeteyle gönUlltl uıratıyo
ruz ve hiçbir zaman, hiçbir şekilde ve hiç
bir sayıda. biz en iyisini yapıyoruz ideli~
as~ bulımmadık Aksine, "Yahu gelin,
bir el de siz verin, balan biz bu işin uzmam geçinmiyoruz ve ıu gazeteyi çıkarmaya
da yetişemiyoruJ, Bi7.im İstanbul'da hemşehri olmaktan öte bir özellijiıoiz yoktur.
katkılarınızı esirgemeyin de daha iyisini
Bizim için:

cevaptır

Durup dururken neden sizleri azarlıyorum
diye merak ettiyseniz, açıklayayım:

•

FENERBAHÇE'DEKİ
PİRAMİD.

EDİTÖRE GÖRE

geldik.

. . . . , . . , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A BERLERi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DÜNYA TABİPLER BİRLİGİ
TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILDI
KH Haber Merkezi.. .
4-7 Nisan günleri aras ınd a
dü11yanm ünlü doktorları
İstanbul ' daydılar. Başkanlığını
Mı s ırlı

Profesör I. Bedran ' ın
135. Tabibler Birli ğ i
Konsey Toplantısı İstanbul ' da
Türk Tabipler Birli ğ i ' nin
ev s ahipliği ile yapıldı. Toplantıda
mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve
hekimlerin sürekli eğ itilm e leri
konusu tartı ş ıldı. es;Iyaptığı

KAZLIÇEŞME
Selma

Çamlıbel

,

Kentimi zde yakl aş ık on yıldan beri
sürmekte olan " deni z ke narl arımı z ı hallan
hi zmetine açma çalı ş mal arı " en anl amlı
aş amalardan birine ul aş tı ve çevreye verdiğ i zaran görmezlikten gelen deri imalathanelerinin bütün olumsuz gayretlerine rağ
men, bina deyimi komik kalacak y apılar
yıkıldı. Kaz lı çeşme, kurulu ş u 1400 y ıllan 
na dayanan , hatta fe tihten sonra çevn,ye
verdi ğ i pis koku yü zünden Fatih tarafınd an
bile kaldırılmak istenip de kal dınl an1amı ş
(29 Mart 1993 Cumhuri yet) deri imalathaneleriyle ku şatılmı ş bir semtimiz. Ama on-

esf--

TARiH OLDU ...

dan, geç mi ş te baş ka bir ö zelliği y l e bahsetmemiz müınk ~n değ ilken, ümi t ederi z
bundan sonra Istanbul' da temiz hava alabil eceğ imi z geni ş ve temiz bir parktan ve bu
parkın içinde olan ,tarihi semte ad ını veren,
kaz motifli çeş mes in den de söz edebili riz.
Kaz lı çeş me; çevreye senelerce zarar
verdi , pi s görüntüsü ve kokusuyla belleklere yerl eşti, ay rı ca deri ça lı şanl arı nın k;ötü
koş ull ard a az para ile çal ı ş m as ın a göz yumuldu. Sonuçta kazan ç lı ç ıkan ve bu durumdan rahats ı z olmayanl ar deri fabrikatörleri ve dev fareler oldu. Neyse, deri fabrikatörleri-direndiler ama sonunda terketti-

!er. T uzla'da kuru lan sanayi bölgesine veya Çorl u'ya gittiler.
Dev fare ler içinse belediye hala mücadeleye devam etmekte.
Y ı kı n tılardan sonra kalanlara şöyle
baktı ğı mızda; yeşilini n rengi gitmiş bir
mescit göze çarpmaktad ır. Bu mescit, yetkili din kurul u şlarıy l a temas edilerek, yeni
ve çev reye uyumlu bir camii haline getirilebilir.
Belediyemizi n çabalarını olumlu karşı
layarak, "Kazlı çeşme Dinlenme Alanı"nın
bir an önce şehri mize kazandınlmasını istiyoruz.

esf--

BiZii\fŞEHiR

Biziij~şEHiR
___ ________ ______________ _ __ ___

HABERLERİ

_ _ _____________ ______________

~

.----------------~------------- HAB E RLERİ; _ _ _ _ _ __ _ _ __

Orhan Duru

---4.__ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Semtten semte Istanbul
Halil İbrahim Göktürk'ün radyo konuşmalarından derleyen

Taner Vidinligil
••ıtrjsrııxı•

olaylı galası

Olay filmin
KH HaberMerkezi ... Sinan Çetin' in
Berlin in Berlin filmini n galas ı 29 Mart
akşamı lstanbul Fi taş Sinemas ı ' nd1;1 yapıldı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Istan-

bul Ş ubes i ' nin katkılan ile gerçekl eş tiri
len galanın başl an g ıcınd a derneklerinin
tanıtımı için uzun uzun ko nu ş mal ar yapmak isteyen demek yöneticilerine Sinan

Çetin " artık filimi baş l atın " diye müdahale etti . Stı1Flık y arı ş ından ötürü, afişte
ki yerini beğenmey en filmin baş kadın
oyuncusu Hülya Afş ar galaya gelmeye-

rek yönetmeni protesto etti. Yardımcı
kadın oyuncu Aliye Ron a' nın sahneye
çıkmas ı ile sevgi gösterisi yapıldı ve
DEVAMI

OTUZBEŞ'DE

est--

SOSYAL DEMOKRATLARIN DA ORTAK
OLDUGU HÜKÜMET RADYOLARI KAPATTI

"Sosyal Demokrasi,,

KH Haber Merkezi ...

ıagımızın

düşüncesidir.

, rrrn

....
GAZETEMİZİN BEŞ

YILLIK TARDIINDEN

Türkiye'de yeniden
yasaklar ve antidemokratik
uygulamalar
döneminin başladığı,

Beş yıl

içinde gazetemizde
çizimleri
yayımlananların dizini:
Beş yılda ödenen telif hakyazısı, fotoğrafı ,

ları:
Gazetemiz maddi
şundan

beri

s ıkınudan

kurtulamadı ğı

rine ters dü şmes ine
zarına ,

çizerine,

ödemedi,

toğraf sanatçı sı

üzere

fatu ras ını

kurulu-

rağmen

du.KH Haber Merkezi... Sosyal Demokrat olduğu savında
olan iktidar ortağı SHP özel
rady oların kapatılma s ına göz
yumdu, DYP'li TBMM Baş 
ka nı H. Cindoruk ise radyo
ya s a ğ ı yüzünden parti si ile
ters dü ş üp tek başına çare
üretmeye başladı. Gazetemiz

yay ına hazırlandı ğ ı s ıral arda
kapatıl an ve siyah kordela eylemine neden olan radyo ların
kapa tılm as ın a du~ demeyi be-

yayına hazırlandığı sıralarda
kapatılan ve siyah kordela eylemine neden olan radyoların
kapatılmas ına dil{ demeyi be-

ceremeyen SHP lstanbul ' daki
panolara "Sosyal Demokras i
Çağ ımı z ın Dü ş ün ces idir" ya-

ceremeyen SHP Istanbul' daki
panolara "Sosyal Demokrasi
Ç ağ ımızın Dü şüncesidir" ya-

zılı afiş l eri astı afi şin kenarına

zılı afi ş leri astı afişin kenarına

ise "Türkiye' de yeniden yasakl ar ve anti-demokratik uygul amalar döneminin baş ladı
ğ ı , bas kının artacağ ını radyolara konulan yasaklama belgeliyordu ve SHP' de bu i şe ortak o ldu ğ unu be l ge lemi ş ol-

ise "Türkiye ' de yeniden yasaklar ve anti-demokratik uygulamalar döneminin başladı ğ ı, b as kının artacağını radyolara konulan yasaklama belgeliyordu ve SHP' de bu i şe~
DEVAMI OTUZBEŞ'DE ~

hiçbir yapara

bir keresinde fo-

Ersin Alok, bas ılmak

gönderdi ğ i

radyolara
konulan yasaklama
belgeliyordu.

için ilkele-

fotoğrafçı sına

yal nı zca

baskının artacağını

Sosyal Demokrat oldu ğ u sav ınd a olan iktidar ortağı SHP
özel radyoların kapatılmas ın a
göz yumdu, DYP' li TBMM
~aş kanı H. Cindoruk ise radyo yasağ ı yüzünden partisi ile
te rs dü ş üp te k b aş ın a çare
üretmeye b aş ladı. Gazetemiz

ardından

dialann

da

gönderdi, bu olay gazeteödedi ğimiz

mizi n tari hine, istemeden

ilk telif h akkı olarak geçti.
ALADDD İN ES ER
ATİLLA ÖZKJR1MLI
CAHİTKAYRA

lstanbul günden
güne bir
çirkinlikler
diyarına

dönüşüyor

DEMİR ÖZLÜ

EKREM BARLAS
FERRUH DOGAN
FUAT OBUROÔLU
FİLİZ AYRAL ELMAN

GÜLTEKİN EMRE

kimse
şikayetci değil ki
bir düzelten de
çıkmıyor .işte

HULKİ AKTUNÇ

HÜ SEYİN KEMAL ÇAÔIN
HİLMİ YAVUZ

JACKDELEON
LALEMÜLDÜR
ME HMET BA YHAN
MELİH ZİYA SEZER
NEC Mİ SÖNMEZ
NE DİM GÜRSEL

her iktidarın
gözbebeği
Taksim'in
hali pür melali ...

NEJATGÜLEN

NEVV AL ÇİZGEN
NURAN YAVUZ
NÜZHET DALFES
ORHAN DURU
ORHAN YENİGÜN

2000 Y~LINDA İSTANBUL OLİMPİYAT! YA DA OLİMPİYAT ŞEHRİ
. ISTANBUL'UN ÇILDIRTAN TELEFON FATURALARI
Kemal

ÖZDEMİR İNCE

SELAHATTİNA YYILDIZ
SEMAVİ EYİCE
SEVİL ÇALIŞKAN

TANER VİDİNLİGİL
TUFAN AKSOY
TURHAN KAYAOÔLU
ÜSTillJI ÇELİKLER
VÜS ' A'T'O. BENER

(sj--

2000 yıl ı nda, İ sta n bul'da
Olimpiyat düzenlemeye çal ı şan
bürokratl arın gelecekte ciddi bir
iletişim soru nu yaşayacaklarını
hiç düş ü ndü n üz mü?
Eldeki verilere bakılırsa böyle bir sorun görünürde yok! Teorik olarak ise durum bamb aş
ka. Örneğin 1989 verilerine ba-

kılırsa Türkiye' de 7.467.000 telefon mevcut. Yine ay nı y ıl verileri ne göre telefon baş ın a 8 kiş i düş ü yo r ülkemi zde! Bu demektir ki henüz AT standartl arı 
na uygun ab_o ne say ı s ın a ul aş
mı ş değ il iz! Om eğ in bir Almanya'da 45.711.000 telefon mevcut. Ve telefon baş ın a d üşe n ki ş i

OLİMPİKPTT

ÇAGIN
sayı s ı iki ... İletişim sorunl,:ınnın
azami ölçülerde yaş andı ğı lstanbul ' da ise benim gibi gazeteci
olup PTT il e il e ti ş im kuramaya nl a rın yaşadı ğ ı sorunlar ise
2000 'e yedi kala oldukça dramati k... Omeğ in Ekim 1992' den
bu yana PTT faturalarımı ı s rarla
adre sim e gö ndermiyorlar!

y azdı ğ ım ş ikayet mekt uplarına ra ğ men korkunç bir
duyars ı zlık örneği veren PTT 5
aydan bu yana faturalarımı gön-

Sürekli

dermemeye devam ediyor. Faturaların son ödeme tarihlerini öğ
renmek için yaşadığım stres neredeyse çıldırtıcı boyutlar.a ul aş DEVAMI OTUZBEŞ'DE

·est--

Halil lbrahim Göktürk' ün radyo koderleyen Taner Vidinligil..
..
.
USKUDAR
Kuzeyde Küçüksu Deresi, güneyde

geçmi ş l erdi r. Daryüs M.O. 626, Al\dbiades Kostanti liçimyo M.S 323, yine
Iranlıl ar 626' da, Araplar (Battal Gazi
ile) 728' de H aç lıl ar I IOI' de,.Famas
Kralı Lui 1147' de de Alman imparatoKadıköy, doğuda Alemdağı , batıda İs
ru Konrad ve daha nice meşh~rl ar,
tanbul Bgğazı aras ınd a kalan bölgede
_ ölçütsüz zaman aralı klarıyl a Usküdar
yer alır. Usküdar'ın en yüksek tepeleri
da kon aklayı p geçmi ş l erdir. Türklerin
Çakıl Dağı , Büyük Çamlıca (256 metre
bu topraklan sahiplenmeleri Osm al ı Pave küçük Çamlıc a (229 metre)dir.
di şahı Sultan Orhan Gazi dönemine
rastlar. (132Q) Onun torunu Yıld ırı m
1965 yılında 26 o laİı merkez mahallelerinin sayı s ı 1985'de 37 o lmu ştur.
B eyazı t ise, Uskü dar: ı ülkesinin tapu
Bunlara ilave olarak, Alemd ağı , Yukarı
h ari tas ın a katmı ştır. lstanbul' un Fatih
Dudullu, Sultan Çiftli ğ i, San Gazi,
Sultan Mehmet tarafınd an fethi nde, baAşağı Dudullu, Reş adiye, Çekme ve
zı haz ırl ıkları n burada yapı ldığı bilinYeni Doğan köyleri v ardır. Altı ünlü iç- mektedir.
.. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ' nde,
me suy1:1 kaynağ ı v ardır.
Usküdar' da 70 Müslüman, 11 Rum,
T. ARIHÇEŞI :
Oncelikle Usküdar adını nereden
Yahudi ve Ermeni mahalleleri bulunkaynaklandığına bir bakalım . Yazılı
du ğ nd an bahsetmektedir. Üsküdar, bibelgelere göre en eski adı " Altın Şehir"
rinci M eş ru t i yet'i n 1876'da il an ın a kaanlamına gelen "Khri sopolis" idi, Agadar Bancak Mutasarrıflığ ı ile yönetilmenon' un oğul Khri sen, kardeş i lfami ştir. Ondan sonra Avrupa modellerine uyul arak Vilayet Şehrem aneti sınır
genyaya ziyaret için Toros'a giderken
l arı içi ne al ınmış tı r. 1926'da Cumhuriburada konakladığı sırada ölmüştür. İş
te o Khrisen' in mezarı sebebiyle kente,
yet yön_etirı:u il.~ ilçe hıµine getiri lmiştir.
Hıri so Şehri (Khri sopolis) den miştir.
ÇEŞ iTLi YONLERI:
Bir baş ka söylentiye göre, Bi zan s ın
Vars ın Y.abanc ı lar bu yöreye hala
Kalkanlı askeri birliklerine Skutariler
SKUT ARI diye dursunlar. lstanbul' un
denirdi. Bu askerlerin Skutario denen
~.nlü koca şairi Yahya Kemal bakın
kı şlaları bu bi?.lgede bulundu ğu için de,
Usküdar'a nası l sesleniyor!. ..
bölgenin adı Usküdar olarak bugüne
"Nice yüzbin senedir şarkın ışık mi-

nuşmalarından

KÖŞEBAŞI

Bürokrasinin
labirentlerinde
Ençok kullanılan sözcükler arasına girdi:
Bürokrat ve bürokrasi...
Bu iki sözcüğün türevleri ya da yan sım a
ları da var:
Üst düzey bürokrat, (Alt düzey bürokratlar daha ilginç kişiler} , teknokrat, teknisyen, uzman, yazman ...
Bürokrasinin Prusya'dan çıktığını öne
süıiiyorlar.
Prusyalılar, kısacası

Bismark dönemi Al-

mıµıyası

imparatorluk düşleri içinde, önce askerlik
sanatında so]lfa kırtasiyecilik sanatında ilerledi ve çağına damgasını vurdu. Bir Prag
musevisi olan zavallı Franz Kafka kendini
bu bürokratik çarkın dişlileri arasında bulup
insanın ezilmişliğini dile getirdi "Duruş
ma", "Şato" gibi yapıtlarında. Belki de tüm
yapıtlarında aynı konuyu işledi.
Aynı bunalım, ulaşılamayan yöneticiler,
kişiyi yok eden suçlayan gizli bir el ve gizli
bir mekanizma, devlet dairelerinin sarmal
koridorlarında dolaşarak yaşamının sonuna
erişenler, tozlu dosyalarda çizilen insan alın
yazısı, acımasız hükümler, içniden çıkılma
yan, yasalar, yasaklar, yönetmelikler, genelgeler ve yönergeler. ..
Bürokrasi deyince akla Prusya geliyor
nedense ... Oysa her yerde ve her düzende
bir bürokrasi var kendine göre. Özel şirket
lerde bile. Bunun eski adı "Kırtasiyecilik"di
ülkemizde. Bürokrasi diyerek çağa ayak
uyduruyoruz ...
Kırtasiyecilik ya da bürokrasi as lında
güvensizlik, kuşku ve korku temeline dayanıyor. Aynca sorumluluktan kurtulmanın
ya da sorumluluğu başkalarının üzerine atm~m bir yöntemi.
Urkütücü bir olay . Sadece Pru sya ' ya
haksızlık etmeyelim bürokrasi konusunda.
Osmanlı devletinin de bir bürokrasisi vardı
kendine göre ve Prusya'yı aratmayacak biçimde. Enderun Okulları ' ndan y eti ş enler
yönetirlerdi ülkeyi ve Sultanları ... Cumhuriyet dönemi de ondan geri kalmadı. Bu nedenle Kafka'yı çok iyi anlıyoruz.
Bürokratik kafayı daha iyi kavrayabilmek anlayabilmek için "Gizli Anayasa"
madçlelerinden örnekler verelim en iyisi:
!-insanlar genellikle kötüdür ve şeytanca
şeyler tasarlar. Onları bu eğilimlerinden
kurtarmak gerekir.
2- Her vatandaş , en yurtsever görüneni
bile bir casus ya da hain olabilir.
3- Aydınlar devlet ve rejim düş manıdır.
Düze!)i bozmaya çalı ş ırlar.
4- Ozel girişimler hep soygun ve hırs ı zlık
düşünür. Zenginliğe fırsat vermemek gerekir.
5- Toplumu zapt-ı rapt_altına almazsanı z
ne yapacağı belli olmaz.
6-Toplum genellikle hep seks dü şünür,
bu nedenle muzırlık yaparlar.
7-~ışılmışın dışına çıkanlar sakıncalıdır.
8-Ulke dışına çıkanlar kötü etkiler altında
kalabilir. O nedenle çıkışları engellemeli,

ya pasaport vermemeli, ya da konut fonu
almalıdır.

9- Yurt dışından gelenlerin üstü başı s tkı 
ca aranmalıdır._ Ne olur ne olmaz ülkeyezararlı ş~_yler getirebilirler.
10-0zgürlükler yasalar çerçevesinde s ı
nırlı olmalıdır. Yasalar da içinden çıkılm az
olmalı ki kimse soluk almasın .
Bu gizli yasanın maddeleri çoğaltılabilir
ve başkaları da eklenebilir üstüne. Biz en
belirginlerini sıraladık.
Hükümetler değişir ama bu "Gizli Anayasa" değişmez .
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~ gelmi ştir.

baş ka

bir söylenti ye göre;
Türk- lslam belgelerinde Haberci-Ulak
ıµılamına gelen "Eskidar" kelimesi
Usküdar ' ın isminin ortaya çıkmas ın a
neden olmuştur. Aynı zamanda Üsküdar kelimesi de Konak-Durak an lamında olup, Battal Gazi' nin konaklama
yeri olan bölgeye adını vermi ş olabilir.
Bilindiğ i üzere, Avrupa-Asya kıtal an
1;1fasında çok uygun bir geçi t yeri olan
lstanbul' un, fethi konusu Arap ordul arı
için, Hz. Muhammed' in bu y ruğ u üzerine, çok önem kazanmı ştır. Nitekim
Arap saldırılan içinde Arap-Emevi ordularının , efsanel eş mi ş kahramanı Seyit
Battal Gazi' nin askerleri burada çadırlı
ordugah kurmu ş lardır. Bundan dol ay ı
bu bölgeye Eskidar (Eski ev-yer) dendiği söylenir.
U~küdar toprakları nın üstünden Roma, Iran, Arap ve Bizans o rdul arı nın
y ıllar süren kavgaları ard arda gelip
Yin~

marı,

.. Böyle mamur eder, ettikçe hayal
Usküdar'ı.

Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı ,
Az ,~ürer gerçi fakir Üsküdar' ın saltan atı. ..
Acaba hangi şair hangi dizeleriyle
böylesine tablo çizmiş , yüceltmiş ki
bir kenti ?... Hele üçbin yıllık bir geçmişle köprü kurup, ilahların canlanan renkli resimleriyle süslemi ştir. Her gün Batı ' nın da, yeniden yinelenir dururlar. Kent
Bizans döneminde pek
önemli bir yer değilmiş.
Birkaç taş işaret kalmış
tır o zamanlarda, Ağu 
lu, Yılanlı , Aş ık efsanelerine karı şan,
hem beyaz gelinlikle tıpkı , bakire görünüşlü

Kı z Kulesi gibi. Khrisen'in bile mezarı
belli deği l. Ancak fetihtensonraki eserler ayakta kalabilmi ştir. Mehmet Akif
başka bir perdeden seslenir ve Sefahat' ın da Karaca Ahmed'in koyu nefti
yeşi li selviliklerini şöy le anlatır: .
"Ademle varlığın serhaddi, Ey Ikli m- TSalah" yani "ölümle varlı ğ ın sını
n, ey kurtulu ş iklimi, güzel bir benzetme. Oysa bir yabancı düşünür ne demiştir:

"Bir şehrin asıl sahipleri,üstünde yaşayanlardan ziyade toprak altındaki
ölüleridir. Karaca Ahmed'in sonsuz
dek kalacak taşlan beldenin zengin tarihsel kişiliğini, ne kadar anlamlı olarak
belirlemektedir.
Camiler, türbeler, kışlalar, çeşmeler
söyle sıram s ıram sıralarurlar: Rumi
Mehmet Paşa Camisi 1470' de, İske
le'deki Mihrimah Sultan Camisi
1547'de, eski Valide Camisi 1577'de,
yeni Valide Sultan Camisi 1710'da, il.
Ahmed Çeşbesi 1728' de inşa edilmi ş
tir.
Aynca kıyıda bir yüzük taş ı gibi sahili süsleyen, Mimar Sinan ' ın zarif eseri, üç padişahın Müsahibi Şems i Paşa'.ı:ıın camisi 1580' de yapılmı ştır.
Ozellikle yenilikçi padi şah III. Selim' in yaptırdığı Selimiye Kı ş las ı ' nı
belirtmeden geçmek mümkün değildir.
Kışlanın 228 odas ı ve 3000 penceresi
ile d9rt köşesinde dört şirin kulesi vardır. Usküdar'ın koynunda bulundurduğu Beylerbeyi Sarayı, Kuleli Li şe si ,
Küçüksu Kasrı v Kız Lisesi olarak kullanı l dığı sırada bir ihmal yüzünden yanan, Kandilli' deki Adile Sultan Yalı
s ı ' nı içimiz yanarak anıyor ve zavallı
Ata Yadigarları diyoruz. Dünden bugüne korunabilmi ş bu önemli eserler, bir
milletin temelini oluşturan kültürsel ve
tarihsel kimlik kartlarına benzerler.
Canlılar, o ölmeyen dirilerin koynunda
yaş arl ar aslında ...
İlçenin önemli semtlerinden bazıları

şunlardır.
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Tarlabaşı: Beyoğlu'nun

BERLIN'DEKI ISTANBUL'DA BiZiMKiLERiN
. FOTOGRAFLARINA BAKARKEN

Arka Kapısİ

Refik DURBAŞ

Gültekin EMRE
Güzel öfkeli adam
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nce, bilenmiş, Bursa bıçaklan! Söğüt
yaprağı mı denirdi?- Belki, evet! Orhaogazi' de geçen çoculcluğumda, meşin
kılıfıyla hep yanımda oldu, hep yanımda oldu Bursa bıçağı!..

ince, bilenmiş ve ışıkta
kör karanlıkta bile duyumsanan bir Bursa bıçağıydı. Öfke, o bıçağı
bilemek için vardı ve o öfkesini bilemek için ...
Öflcesi, kendisiydi ...

Emil Galip

Sandalcı

değil yalnızca, panlbsı

Emil Galip Sandalcı için söylenebilecek olan,
onun var oluşunun öfke demek olduğudur: Öfkeleniyorum, öyleyse varım! Vatan gazetesinde birlikte çalışbğımız o bir yüzüyle meş'um,
öteki yüzüyle avare yılları mızda Emil Galip
her şeye, her yere bakarak kendini biledi; -ve,
Turgut .Uyar'ın o güzelim dizesindeki gibi,
kendi kendini bileyerek tükendi! Bilene bilene
tükenen bıçak! Bir Bursa bıçağı; söğüt yaprağı
mı deniyordu?- belki, evet!
Demokrat Parti'nin 1955'den sonraki iktidar yıllan Emil Galip'in öfkesini haklılıkl a eş anlamlı kıldı.
'İspat hakkı mı, İsmail Hakkı mı?'
tartışmalarıyla kurulan .Hürriyet
partisi'ne girmişti ve bıçak gibi muhalefet yapıyordu. Dünyanın en sevimli iki kekemesinden biri olan
Güner Samlı ile(öteki, özer Öztep) çıkardıkla
rı bir mizah gazetesi, Emil Galip'in Vatan'da
yayınlama olanağı bulamadığı bu haklılık yazılarıyla bilenmişti. Ve Emil Galip 'yanık elleriyle ateşin doğası üzerine yazan' bir lngeborg
Bachmann kabramanı (Malina) gibiydi o yıl
larda ... Uğursuz Tahkikat Komisyonu'nun
gölgesinin uzadığı kederli yazişleri odalarının
tütün ve tereddüt kokan akşam saatlerinde,
Emil galip yaza açılmış bir pencereydi.
Ama, Emil Galip'in öfkesini, dolayısıyla da
kendisini asıl bileyeıi 12 Mart günleri oldu.
Cezaevinden çıktığında, 1974 ilkbaharı olmalı,
Harbiye'den Nişantaşı'na doğru yürürken, iş
kenceye ilişkin sorularını yanıtlamadı, ama
şöyle dedi: 'Bu işkenceciler bazen ne kadar şi
rin olabiliyorlar! Bana her elektrik verdiklerinde 'Allah!' diye bağırıyordum ve her 'Allah'
deyişimde de, işkenceci, 'senin Allah'ın L.!nin!' diyordu .. .'
Emil Galip Sandalcı, bana bu yanıyla hep,
ômer Seyfeddin'in 'Kaç Yerinden?' öyküsündeki İhtiyat Zabiti Ferhat Ali Bey'i anımsatır.
Tam 49 yerinden yaralandığı halde yüce
gönüllilğilnden ve gözilpekliğinden hiçbir şey
yitirmeyen Ferhat Ali Bey'i... Öykünün doktorunun deyişiyle, 'gilrültillil tebcile, pohpoha,
Alayişe tenezzül eblleyen', 'hatta, böyle reklamlardan iğrenen' Ferhat Ali Bey' i...

'Kaç Yerinden?'deki doktorun bu sözleri, 'eski kahramanlann hayatına' dair destansı öyküler tasarlayan yazan şaşırtır; der ki: "Tamamiyle meçhuliyet, nisyan istemek .. Bu tuhaf
bir arzu ..." Emil Galip buydu işte: Bir Ferhat
Ali Bey ... Ya da Max Scheler'in deyişiyle, bir
L'Homme de Ressentiment!..
Şimdi pek de latif olmayan bir latife: 1960 öncesinin beni turfa şairliğimin, gazetecilik ve
hamervahlığa belenmiş günlerinde, Emil
Galip'e, soyadının çağrışımıyla,
Gemisini yürüten kaptan iken, ne acı!

Ben, buraları bir yerlerden tanıyorum , diyeceksiniz. Ben, bur!arı bir yerlerden görmüş olmalıyım, diyeceksiniz , biliyorum .

Masa masa değil , masanın
üstündekiler çöp değil; biz insan
mıyız, belli değil. Şapkalar yeni,
bizler eski mi eski! Düşünceler
gitmez, başımıza bela. Berber, ne
anlatsın, o da habersiz, o da çaresiz, bizim gibi o da. Hapishane
mi burası , diye çok sorduk kendimize, hapishane mi burası?
Volta mı atıyoruz durmadan berberin yanında, fabrikayla yurt
arasında? Kasetteki memleket
havalan gönlümüzü, yüreğimizi,
içimizi rahatladır mı ? Kasetteki
şarkılar, türküler, destanlar kanımıza, düşlerimize, uykusuzluklarımıza kanşu mı? Radyo sevdiğim türkü leri çalar mı? Döndür
hele biraz daha şu yana, biraz da
bu yana, aç anteni de, belki gelip
sevdiğimin gülmeleri de, ağlamalan da, şarkıları da. Sevdiğim
de gelir mi, abi?
Burada yatan ben mi, bana
benzer biri mi? Nerede kaldı ora!ar, o yıllar, onca anı , onca yaşanmış yıl, gün, ay, hafta? Fotoğraflarını , fotoğraflarımızı nerelere assam, nerelerde olsam sizlerle? Gözlerim donuklaşır ey hayat , gözlerim görmüyor seni
bunca gündür!
Beni bu odaya kapattılar: Dilsizim, düşsüzüm, anasız babasız,
sensizim. Beni bu odaya koydu-

da

Ben de, böyle, bunun gibi yerlerde yaşamıştım bir zamanlar, diyenleriniz de olacak, biliyorum.
içinizde buralarda yaşayanlarıruz, gün sayanlarınız da olmuştur
mutlaka: Ne günlerdi o günler,
yalnızlık bir yandan, gurbetlik
bir yandan, özlemler bir başka
aşkına!
yandan sıkıştırır da sıkıştırırdı!
Yüz karası değil bunlar, biliyorsunuz, kömür karası: Yerin
Çoluk-çocuk memleketteydi. Bizim sonumuzun buralarda ne olabinlerce altında yatar ekmek pacağı hiç mi hiç bellideğildi ; bir
rası: Burası ölüm kuyusu ölüm
iki yıl içinde dönüp gelecektik
kokar, kömür kokar, umutsuzluk
kokar, yaşam kokmaz.
memlekete; hele bir ev, hele bir
dükkan, hele bir tarla, hele biraHer yıl aynı soruı:ı, ayni dert:
Ama ne tatlı dert! izin günleri
raba parası kazanalım da, diyorduk ve sıkıyorduk dişimizi , sıkıkalbimiz bir başka çarpar, kanı
yorduk yumruğumuzu . Yay gibi
mız daha kırmızı, daha deli akar.
geriliyorduk mektupların, haberBavullardan taşar armağanlar,
]erin arası uzayınca, selamsız sadenkler sığmaz arabalara: Sar ha
bahsız kalınca, diye dü ş ünüyorsar, düşmesin yollarda, ıslanma
s un uzdur 30 yıl so nra geriye
sın yağmurdan, kardan: Sar ha,
sıkı sar, ha!
dönüp bakınca.
Yollar uzasa da, tükenir yol.
Barakalarda kalıyorduk, fabrikaların bitişiğinde, çizgili pijaYolbiter, ömür de biter; yol bitmaları mız eskimemişti daha ,
mez, ömür biter. Yoldaki molalar
biter, memleket gözükür, gözlere
yüzümüz gözümüz buru şmamı ştı. Çamaşırlarımızı kendimiz yıyaş iner; dil gelir elimize sarılır,
kıyar, ütülüyorduk olabildiğince.
merhaba, der Türkçe! Merhaba!
Mutfağa benzemeyen mutfakDEVAMI OTUZBEŞ4DE
larda pişiriyorduk yemekleri- - .-------------,,.~---------------ı
mizi. Kanumızı doyurmuyorduk da, bir şeyler tıkınıyor
Güzelliklerin azaldığı
duk işte. Güneş zar zor girerdi yanım ı za: Alman kızları
ve her geçen gün
daha kolay.
biraz daha
Neler konuşurquk, kimlerden söz ederdik? Iki lafımızın
yalnızlaştığımız
arasına memleketimiz, sevbugünlerde ...
diklerimiz gelir oturur muydu? Yüzümüzün yansı aydın
Siz de sizin gibi
lıksa, bir yanımız hep karanbirileriyle ilişki kurmak,
lıkta mıydı? Birbirimizi tesel1i eder miydik gerçekten?
onlarla güzellikleri
yoksa yeni dertler mi salardık
ve sevinçlerinizi
birbirimizin yüreklerine, gecelerine?
paylaşmak istiyorsanız ...

S.O.S.İSTANBUL CEVRE
GONULLULERI P1A TFORMU
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Okuduğunuz, seyrettiğiniz,

3 Nisan 1993 Cumartesi günü
düzenlenen panelde, İstanbul'un
yer altı ve yer üstü su
havZAlannın ki rlilik durumu ve
kirliliğin giderilmesi içi n alınması
gereken tedbirler tartışıldı. S.O.S
İstanbul Çevre Gönüllüleri
Platformu Sözcüsü Türksen Başer

•

tüm
etkinliklerin

tadına

varmak istiyorsanız...

TEPSiLERDE ISTANBUL

Tarla başından
geriye şimdi nice
anıların

arka

kapısı kaldı .Şair,
bakalım

ne zaman

bulacaksın hayatın

arka kapısını

Q;i-

İstanbul' a

yeni bir kültür merkezi

Türkiye Askeri Müzesi, 52 bin ~det tarihi ve sanatsal nitelik taşıyan
yapıta sah.ip bulunuyor. 9 bin adet yapıtın sergilendiği müzenin en eski
objelerini Haçlı Seferleri'nden kalma 12. yüzyı l Haçlı kılıçlan ile
Türk-İslam sanatı örneği kılıçlar oluşturuyor.

Hürriyet Gösteri'yi de okumalısınız

SANAT

STER

EDEB

YAT

DERG

•

Yeni askeri müzede, her tür kültür ve sanat etkinliğinde kullanılmak
amacıyla bir de kültür sitesi hizmete açıldı. İstanbul'da yeni bir kültür
merkezini yaşama geçiren sitede 3 bin metrekarelik alana yayılmış 240
kişilik eş zaman lı çeviri sistemli konferans salonu, toplantı sa l o nl arı.
fuaye ve sergi alanlarıyla 550 kişilik konser salonu bulunuyor.
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Sanırım daha sonra
Mevlanakapı' da sur dibindeki
gecekonuduya sığındığımız zaman,
bir şişe "Güzel Marmara" şarabına
bana satacağı "Kaç yaz çocuktum
ben" mısrasını Tarlabaşı'ndaki bu
evde yazmıştı Emin Muti.
Şimdi düşünüyorum da nice
yazısı, fotoğrafisi gün yüzüne
dökülen Tarlabaşı'nın şiiri yazılmış
mıdu acaba?
Ben yazmadım, yazamadım.
Bugün artık kapanmış bir
durumda Beyoğlu'nun arka kapısı.
Çünkü o Tarlabaşı yok. Olması da
mümkün değil artık. Çünkü nice bir
kapısı sökülmüş olarak Tufan

DEVAMI OTUZBEŞ'DE

Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Prof. Nezih Eldem
tarafından restore edilerek yeniden açı ldı.

Kafaoğlu toplantının açılışında

Dolapdere' de, bir
Kasımpaşa' da, ayaklarının
ucunu Haliç'e uzatmış bir
büyük kapı. ..
.
1965 yılının sonbaharında
~zmir'in kapısını kapatıp
lstanbul'unkini açtığımda o yılların
genç şairi Emin Ersoy, şiiri
bıraktıktan sonra asıl ünleneceği
namı müstearıyla Emin Muti,
,
Tarlabaşı ' da Dolapdere'ye inen yeri
yurdu belirsiz bir sokağın başında,
lstanbul eskisi bir Rum madamın
evinde pansiyoner olarak kalıyordu.
Galatasaray'ın arka kapası
"Pano"da, Yün saçlı Ali Ilısan,
Şeytan Memet ve Emin Muti'ye
günlerimizi az mı ucuz şaraba
yatırmıştık? Bitmek bilmez nice
geceler Beyoğlu ' nun dehşetinden
ürkerek Emin Muti'nin evini mekan
- tutardık "Pano" Çıkışı. Madam'ı
uyandırmaya özen göstererek,
Muti ' nin penceresinin gölgesi
Dolapdere'ye düşen odasına sığınır,
cep kanyaklanmızın renginde
yüreklerimizin ateşini söndürmeye
çalışudık.

•

Eski İstanbul'un renkil ve. canlı resimleri bu kez tepsilerde biraraya geldi.
Ayla Hariri Hanım'ın 30 lstanbul tepsisinden oluşan koleksiyon THY'nin
Cityscope dergisinin mart-nisan sayısında yer aldı. (sf--

izlediğiniz

yaptığı konuşmada , şehri n

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

İstanbul Su Havzalarında S.O.S
ve Çözümler Paneli

içme
suyu Lemin edilen kaynaklarının
önemine değinerek bu kaynakların
plansız sanayileşme ve yapılaşma
gibi nedenlerle hızla kirletildiğini
ve mevcut durumun halk sağ lı ğı
için büyük bir tehdit
oluşturdu ğun u söyledi. Toplantıya
11 bilimsel tebliğ sunuldu.

dının kökeni belli olmasa
soyadının kimliğiyle
yaşıyor Tarlabaşı. Bir başka
anlamda Beyoğlu 'nun arka
kapısı. Pera'nın değil
Beyoğlu'nun . Bir ucu

!ar, vatanım derim, sediğim derim,
çocuklarım
derim ,
anam-babam derim; hiçbiriniz
g~lmezsiniz, gelemezsiniz, halim
nicedir görmezsiniz, göremezsiniz. Camilerin üstündeki bulutlar
gelmez buralara, yolda yağmur
olur kalır bir yerlerde selamınız
da. Duvardaki halı amcamdandı,
geyik gibi ürkek oldum ben de;
geyik kaçar, ben de kaçarım, kulağım kirişte; açın kapıyı Allah

HOŞGELDİNDURBAŞBEY
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Sıkıntılı zamanlarında kendilerine yardım etmek için
göze alamayacakları tehlike ve zorluk yoktur.
Çingenelerin kendilerine verdikleri "Rome" yani (kankoca) adı bu insanların evlenmeye karşı duydukları
saygının bir delilidir. Genellikle denilebilir ki başlıca
özellikleri yurtseverliktir. Birbirlerinin yardınuna
koşmaları ve ser verip, sır vermemeleri başlıca
karakterleridir. Çingenelerin doğalarının dikkate değer bir
yanı, din konusunda kayıtsız oluşlarıdır. Ama ateist ya da
şüpheci insanlar değildirler. İlkel kavimlerde dini
duyguların yerini tutan boş inançlarada yabancıdırlar.
Çingene kadınlarının çoğu fala bakar. Bu konuda uzman
sayılabilecek kadar beceriklidirler. Ama onların asıl
kazanç kayna)caln sevda tılsımlandır. Vefasız gönülleri
bağlamak için kurbağa ayaklan ya da kendini duygusuz
kimselere sevdirmek için mıknatıs taşı cinsinden tılsımları
olduğu gibi, gereğinde şeytanı hizmetlerine alan güçlü
büyüleri de bilirler."
BİR ÇİNGENE BÜYÜSÜNDEN ...
"Enya urme cianen
The pandel lolmişes kaman
Taisa biyel MAUTİA
Y oy may kame! kurauna
Mişensa lolensa
Mautiyake me kuvav
Nişensa yek kuraunal
Sikoven, sikoven!..
Mişa andre misehen
Den mange sasçaripen
Gule deleya andro çero, mudara
Misehes, ko andro mas
Sinye te sastyar man
Mohemedeya!.."
Yukarıda kisözleri 19. yüzyılda İstanbul'da yaşayan ve
hastalıklara karşı şifa arayan bir çingenenin yaznuş
olduğu bir büyüden alınmadır. Çingenece yazılıruş bu
büyünün Türkçesi aynen şöyledir.
Dokuz Urme (Peri) geliyor
Lolrnişi bağlamak istiyor
Oysa yarın Mautia (Kraliçe) evlenecek
O farelerden çelenkleri çok sever

BİR EHL-İ ŞİKEM'İN
EVRAK-1 .

METRUKESiNDEN (1)
Aslanzade Yakub

(nam-ı diğer

Jak Deleon)

Şikemperver-i azam ve muharrir-i
muzzzam, pirimiz, üstadınuz ve dahi
serpatronumuz Ayralzade Cüneyt
Beyefendi'nin yüksek müsaadelerine
sığınarak ve dahi ondan el alıp peştemal
kuşanarak, min gayri haddin yemek tarifleri
yazmaya (ve dahi Ceride-i Bizim Şehir
Haberleri ' nde neşretmeye) soyunduk.
İstidanuzdır ki cüretimiz hoş görüle ve
kellemiz boynumuz üzre kala!
(Bana bak Cüneyt; bu yazıyı iki sakla,
fotokopiyle çoğalt, kesip çerçevele! çünkü
bizim gazete 100 yıl sonra İstanbul
sahhaflarında ve müzayedelerde ağırlığınca
altına satı lırken, gelecek kuşak
koleksiyonculan seni bu şekilde
tanıyacaklar.)

Şimdifü ...
Biz haberi nereden verelim?
Biz haberi Pera Palas Oteli ' nin
mutfağından verelim.
O Pera Palas ki son 100 yıl içinde
Osmanlı ' nın çöküşüne, Cumhuriyet'in
kuruluşuna, iki dünya savaşına ve siyasal,
toplumsal ve ekonomik yapılanmalara tanık
olmuştur, mutfağından tek söz edildiğini
hiç duymadım.
Medet yahu, hiç mi yemek yenmez bu
otelde?
Yenir, hem de hası, lezizi yenir.
Şimdi bakın (aşç ıbaşı Haydar U
marifetiyle) neler yenir:

eritilmiş tereyağı.
Hazırlanışı:

Kuzu eti (külbastı şeklinde)
ince açılır. Izgarada pişirilir. Çok ince
kesilerek yoğurtlu kebab usulünde pideli ve
yoğurtlu harcın üzerine dizilir. Eritilmiş
tereyağı üstüne dökülür. Domates ve
biberle sunulur.
YUFKALI PİLİÇ DOLMASI
Malzeme: Yanın yufka, 4 kaşık iç pilav,
200 gr. haşlanıruş piliç, 1 tutam tuz,
karabiber, 20 gr. tereyağı.
Hazırlanışı: Yufka güveç kabına ya da
yağlanıruş porsiyonluk kaba yayılır. 2 kaşık
pilav konulur. 1 kat pilav, 1 kat piliç dizilir.
Üstü yine yufkayla kapatılır. Üstüne
tereyağı sürülür. Fırında yufka kızanncaya
kadar pişirilir. Ters çevirip servis yapılır.
PERA PALAS BONFİLE
Malzeme: 160 gr. bonfile, 10 gr. karides,
10 gr. mantar, 10 gr. kaşar peyniri, 1 tutam
tu, 1 tutam karabiber.
Hazırlanışı: B onfıle dövülüp açılır, ortasına
karides, mantar ve kaşar konulur, tuzlanır
ve biberlenir. Bohça sarar gibi etle
kapatılır. Izgarada pişirilir. Garnitür olarak
sebze, patates tava ve pilavla servis yapılır.
DEVAMI OTUZYEDİ'DE

'-..

(sj--

bölgelerde ise ikiyüzon aile .. . Oldukça çabuk
ve şehrin varoşlarında kendilerince yerleşim
birimleri oluşturan çingelere ilişkin kesin bilgileri elde
etmek oldukça güçtür. 19. yüzyılda yaşanuş Alman yazan
Van Lennep ise çingenelere ilişkin gözlemlerini bize şöyle

sürdüregelrnişlerdir.

aktarır;

Dilimize yerleşen "72.S'uncu millet" çingeneler,
yaşadıklan ülkelerin dilini kullanmakla birlikte hiç bir
zaman yaşam tarzlan ve alşıkanlıklanndan vazgeçmeyip,
bugüne değin sürdüregeldikleri i şleri devam ettirerek,
kendilerine özgür kimliklerini korumayı bilmi ş lerdir.

"Çingeneler Türkiye'nin Avrupa yakasında seyyar
demircilik yaparlar. Anadolu'da ise bölgenin ayn bir
kesiminde kış boyunca tamanuyla kerrdilerine ayrılmış bir
bölgede, otururlar. Yazın, tarlalarda para karşılığı hayvan
bakarlar. Erkekleri yabani domuz ve küçük baş hayvanları
avlayıp satarlar. Bir bölümü sögütten sepet örer, kadınlan
ise- bu sepetleri- şehirde satar. Çingeneler acınacak kadar
yoksul, tutumsuz ve son derece kirli insanlardır. Hiçbir
zaman doğru dürüst bir işte çal ı şan veya hiç değilse orta
sınıf insanların sahip olduğu sıradan olanaklara sahip bir
çingeneye rastlamadım."
Ünlü Türk araştırmacı yazar Sermet Muhtar Alus'un
yazdığına göre ise çingeneler, "Nerede sabah, orada
akşam''. yaşayan bir topluluktur:
"Baharda takım takım İstanbul'a gelirler. Her kafilede
bir sürü kişi, başıboş at, kısrak, eşek, tay, sıpa. Bu
hayvanlar, yürümeye takatsiz ihtiyarlan, gebe kadınlan,
çergellerin sırıklarını, pılı pırtıyı taşırlar. En gerideki anaç
eşeğin üstüne kafilenin çeribaşısı biner. Etrafında tabana
kuvvet giden cemaatın sırtında çuvallar torbalar, tazelerin
kucağında memede s ıbyanlar. Kimi Edirne, Babaeski,
Çorlu taraflarından gelirler. Çırpıcı, Veliefendi
çayırlarına, Topkapı dışlarına çergeleri çatar, hayvanları
kırlara salar salmaz tencere kaynatacak ocaklar yaparlar.
Erkekler zenaat sahibi, ızgara, maşa, ateş küreği yapanlar,

Çingeneler Maşa Yapıp Satarlar.....
Ülkemizde çi ngeneler genellikle bilinen yaygın
mesleklerini icra edegelmişlerdir. Bunlar. çiçekçilik, ayı
oynatıcılığı, çalgıcılık, kal aycı lık, çöpçülük, falcılık,
balıkçılık vs. gibi bilinen ve babadana oğula geçen
mesleklerdir ki bir çingene için bu mesleklerden birini
devam ettirmek bir bakıma onlar için kaçınılmazdır. Bir
bakıma ise çingeneler, geleneksel olarak yerleşik
toplumların çevresinde göçebe bir yaşam sürdürmelerini
sağlayacak işlerle u ğ raşı rlardı : Erkek çingenelerin hayvan
terbiyeciliği (Ayı oynatıcılığı) lehimcilik, hurdacılık ve
çalgıcılık, kadınların ise falcılık, dilencilik çiçekçilik ve
dansözlük gibi i şleri bu nedenle seçmiş olduklan
düşünülebilir.

Aleksandre Paspati , Osmanlı imparatorluğu döneminde
Çingenelerin genellikle Rumeli'de yaşad ı ğ ını ve
say ılarının ikiyüzbin çivan nda o ldu ğun u yazar ki, bu
çingenelerin İ stanbul içindeki dağılınu ise aynen şöyledir;
Üsküdar, Kas ımpaşa, Lonca, Yenibahçe'deki yüzkırk,

kırnuzılı olanını

Geçen yıl 9. İstanbul UluslaFilm FestvaJi'nde izlediğim Yugo~lav asıllı film yönetmeni Emir Kusturica'nın filmi
Time Of The Gypsies (Çingeneler Zamanı ) gerek öyküsüyle
gerekse sinema tografisi ile
Türk sinemaseverlerin kısa bir
sürü de olsa gönlünde taht kurmuş bir filmdi. Kus~urica' nın
filmi konusunu, Italya 'ya
götürülerek dilenmeye, hırsız
lık yapıp kanun dışı adamlar
için suç işlemeye zorlanan çingene çocuklarının gerçek yaŞ!}m serüvenlerinden alıyordu.
Oyleki film , Çingene Perhan'la
güzel Azra' nın aşk öyküsün ü
anlatırken , zaman zaman sanki
P~osper Merimee'nin Carmen
ile Don Josesi ' nin aşk
öyküsünde ki gibi çingenelerin
doğasını dilini ve gizemli yaşantısını bize aktanyordu.
Bu bakımdan çingeneler yalnız şay ve zil değildi. Dünyanın dört bir yanına dağılmış bi1inenin aksine iyiden iyiye
özelliklerini ve dillerini-çingeneceyi-yitiren milyonlarca inrarası

ÇAVE

sa ndı.

"Öyleyse çingeneler kimdi?
Nereden gelmişler ve nerelerde
yaşıyorl ard ı ?"

Prosper Merimee Carme n
(Karmen) adlı romanın da çingenelerin bütün A vrupa'ya dağılmış ve "Bohemiens, Gitanos, Gypsis, Zigeuner v.s adlarıyla tanınmış insanlar olduğunu an latır;
"Genellikle erkekle ri cambaz) ık , baytarlık ve kırpıcılık
yapar, bundan başka kap, kacak tamir eder, kaçakçılık ve
daha pekçok çeşit uygun suz iş
lerle u ğraşırlaş. Kadınları fala
bakar, dilenir ve zararlı zarars ız her çeşi t ilaç satarlar.
Çingenelerin yüz ve vücut
özelliklerini tarif etmek, görü nce fark etmekten daha zordur.
İnsan bir çinge neyi bir kere
görse bin kişi içinde onu tanır.
Yüz ve ifade şeki ll e ri o nları
aynı ülkede oturan halkt a n
ayırd eden özelliklerdir. Renkleri çok yağızdır, aralarında yaşadıkları toplumdan her zaman
daha koyu renklidirler. "Roma-

ne Çave" (çingene delikanlı)
diye kendilerine ad vermeleri
bundan dolayıdır. Fark edilecek derecede çekik, iri, çok kara olan gözleri uzun ve gür kirpiklerle gölgelenir. Bakışları
ancak yırtıcı bir hayvanınkine
benzetilebilir. Gözlerinden
hem cüret hem de sıkılganlık
okunur. Erkeklerinin çoğıi poslu ve çeviktir. Bir tane bile şiş
manına rastladığımız hatırlamı

yorum.
Almanya'da çingene kad~nları genellikle güzeldirler. Ispanya çingeneleri arasında ise
güzeline seyrek rastlanır. Erkeği de kadını da tarif edilemeyecek kadar kirli olurlar. Bir çinge ne k adınının saç larını görmemiş olan biri en sert, en yağ
lı , en tozlu bir yeleyi göz önüne getirse bile gene de gerçek
bir fikir edinemez. Güzellerine
gelince bunlar bütün diğer .kadınlar gibi eş seçmekte titizdirler. Şurası da kesin ki çingene
kadınları kocalarına görülmemi ş bir sadakat gösterirler

çoğalan

DEVAMI

Mautia'ya (Kraliçe'ye) örerim
Farelerden bir çelenk!
Acele edin! Acele edin!
Fareleri, kötülere vermek için.
Bana sağlık verin
Gökteki sevgili Allah
Öldür kötüyü ki - o içimde bulunuyor,
Bana yardım et!.
Ey Muhammet!. .

PERA PALAS KEBAB
Malzeme: 180 gr. ince açılıruş külbastı kuz
eti, 2 adet biber, 1 dilim domates, l dilim
pide (yağda çevrilmiş, kekiklenrniş ve
soslanıruş), l 00 gr. süzme yoğurt, 20 gr.

şehre yakın

kesimlerinde yaşamaktadır.
Göçebelik çingenelerin bir yaşam biçimi olmakla
birlikte göçebeleği sürdüren çingenelerin say ı s ı bugün
oldukça azalnuştır. yine de çingeneler mevsimden
mevsime, şehirden şehire göç ederek varlıklannı

ÇİNGENELER KRALİÇESİ MAUTİA
Büyü de bahsi geçen Mautia bir kraliçenin adıdır. Bu
kraliçe farelerin düşmanıdır. Kraliçe Mautia ' nın yedinci
çocuğu Lolrnişi'dir. Çingeneler lolmi ş i'yi küçük kırnuzı
renkli bir fare olarak tasvir ederler. Bu bir "Çingene
Cin"dir. Bu cinden özellikle İstanbullu çingeneler çok
korkarlar. Kraliçenin cinleri olan bu çocuklar hakkında
çingeneler arasında pekçok efsane ve inanış vardır. Metin
de yer alan Urmeler de iyi, köyü ve soğ uk diye üç kısma
ayrılmış olan perilerdir. Mautia'da işte bu perilerin
kraliçesidir.
İlk yurtlan Hindistan ' ın kuzey kesimi olan, bugün
başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya yayılnuş Kafkas
ırkından "argo da ki deyişle "esmer vatandaşlar,
çoğunlukla yaşadıkları ülkenin anadilini ve Hindistan'ın
kuzeyinde ki modem Hint-Avrupa dilleriyle konuşurlar.
Sürekli göçlerle Hindistan' dan ayrılarak 11. y ü zyı lda
İran'a, 14. yüzyılda Güneydoğu Avrupa'ya, 15. yüzyılda
· Batı Avrupa' ya ulaşnuşlardır. 20. yüzyılın ikinci yansında
Amerika ile Avustralya'ya yayılıruşlardır. Çingenece
(Romani lisanı) konuşan "esmer vatandaşlar" kendileri
dışındaki bütün topluluklar için aptal anlanuna gelen
"gece" yakıştırmasını yaparlar.
Çingeneler fala, muskaya çok inanırlar. Onlann
inanışlarına göre doğa üstü kuvvetlere sahip olan kadınlan
çok ünlüdür. Çingenelerde bu güce ya kendleri sahip
olmuşlar ya da annelerinden kendilerine miras kalnuştır.
Örneğin hiç erkek çocuk doğurmanu ş olan bir kadının
yedinci kızı (lolmişi gibi) mutlaka gizli bir güce sahiptir
.DÜNYA ÇİNGENELERİ
Çingenelerin göçebe bir yaşam sürdürmeleri, nüfus
sayımlarında arandıkları yerde bulunmamaları ve diğer
topluluklarla aynı katagoride sayılmaları toplam nüfuslan
hakkında kesin bir rakama ulaşmayı oldukça
güçleştirmektedir. dünyadaki toplam çingene nüfusu
yaklaşık 3 milyon tahmin edilmektedir. Günümüzde
çingenelerin büyük çoğunluğu Avrupa ' nın orta ve batı
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Istanbul' da toplanıyor

,,

TANBUL'U
BUL BANA
Hulki AKTUNÇ

GEL BiRKAÇ SATIR
RAKIİÇELİM
"Araf'ın Türkçesi ara mıdır?
Son zamanlarda, arada kalanların ş iirl erine sardırdım. "Arafiye" dedim bunlara.
Marmara, bir ara-deniz değilmidir ki Karadeniz' den iner?
Son zamanlarda, İstanbul'un arada kaldığını daha çok görür duyar oldum.
Bir söy leşide, dedemin giydiği İstanbulin'den
söz edecektim de, gençler bağırdılar: "İstan
bullll! İn! Ankaraaaa! Out!"
İstanbul, arafta ise, Türkiye haydi haydi arafistandrr. Her yeri, haydi haydi arafistan olacaktır.
Belki onu gene çok sever, Dünyanın En Güzel
Arafistanı deriz.

***

S

saptanan

uluslararası

eşcinsel gruplar İstanbul'da
yapılacak

olan festival in
daha çok tartışma toplantıları ve
sanat festivali biçiminde
yapılmak istendiğini, çünkü
çeşitli bağnaz iyasi grupların
tepkilerinden çekinildiğini
söylüyorlar. Düzenleyiciler
devletten izin almaktan bir sorun
çıkmayacağı konusunda pek
eminler.
Eşcinsellerin, çok yakın
zamana kadar polis tarafından
şehir dışına sürüldükleri, zührevi
hastalıklar hastanesinde "fahişe"
muamelesi gördükleri ya da
saçlarının karakollarda kazındığı,
evlerinin baskınlara uğradığı
İstanbul'da son aylarda
eşcinsellerin devam ettikleri
klüplerden öz edilirken, özellikle
travesti ve tran eksüellerin

Yakt-i kerahet... Bir arkadaşımla birkaç satır rakı içeçcektik. Akşam serinliği. Komşu balkonlardan kavun, pilaki, rakı kokmaya durdu.
Arkadaşım, bardaklara baktı. "Yahu, doğru
dürüst rakı bardağı yok mu bu evde?" diyerek

gösterilerinin yapıldığı lokallarin
iyi iş yaptığı da basında s ık s ık
yer alıyor. İyi haber alan
kaynakların bildirdiğine göre
Türkiye'nin önde gelen
isimlerinden transeksüel ses
sanatçısı Bülent Ersoy ve
transeksüellerin kraliçesi diye
bilinen Seyhan Soylu gibi isimler
İstanbul' da gerçekleştirilecek
olan bu organizasyonda yer
almak istemiyorlarmış; aynı
kaynakların bildirdiğine göre
Türkiye'de artan İslamcı siyasal
baskılar bu insanların
çekinmelerine ~eden ol uy ormuş
ve eşcinsellerin bir bölümü de
salt dini baskılardan ötürü böyle
bir organizasyonun başarıl

huy suzlandı.
Doğru

olamayacağın ı savunuyo rlarmı ş .

*Aktüel Dergisi haberi beş
sayfa ve resimli olarak verdi.

Gj-İSTANBUL'UN

SORUNLARI

İstanbul'un sorunlarını

belirleyip, çözüm
önerilerini ortaya koymak
amacıyla TBMM Genel

lstanbuJ

~

HOTEL

Kurulu tarafından
oluşturulan komisyon,
yaptığı incelemeler
sonucunda ilk raporunu
hazrrladı.

6' sı İstanbul Milletvekili
olmak üzere 12
milletvekilinden oluşan
komisyonun raporuna göre;
en önemli sorunların
başında, hava ve su kirliliği,
trafik, aşın göç, hızlı

TUFCAMERA ___________Tu~fu=n~A=K~S~O~Y
İSTANBUL

değil).
Rakı

kadehinizi bildiğiniz yerlerden tedarik edine faz la ne az, Karakulak suyu katı
nız. Hani, kadehin dibinde bir "vadi dumanı"
tütmeli.
niz.

gecekondulaşma

ve
yönetim şekli geliyor.
Komisyonun Meclis'e
sunduğu çözüm
önerilerinden bazıları şöyle

Şöyle,

Ara-denizi gözleye gözleye, birkaç

mısra rakı

iç-

ip araftan cennete mi cehenneme mi nereye ge-

İl Genel Meclisi'yle,

Belediye Meclisi
birleştirilerek, idari
kararlan alacak, Şehir ~

dürüst rakı bardağı, dediği şey, limonata
Adam ne bilsin?
Ara sokak düğünlerinde agalar içki içer de, gençler gizlenir. Gençlere kalan, limonata bardaklarıdır. Limonataya votka filan kataraktan ayş ü
işaret ederler(di). Evte mirim, limonata bardaklarının rakı bardağı sanılması biçimindeki yanıl
masının tarihçesi böyledir.
Ye limonata bardakları, gün gelmiş, o güzelim
rakı kadehlerinin yerini gaspetmiştir. Rakı kadehleri, biraz bodur, şişmancadır. Duble bile almaz; tek tek demlenirsin.
Hem, birader, rakı bardağı ne demek?!
Şu demek: Rakı kadehi, izlere ömür.
Karafa, karafaki, sözlere ömür.
Nurallah Ataç, "rakı içmek" yerine, matrağına
"terakki etmek" dermiş. Adiib-ı terakki, kadehi,
karafakisi ile kim bilir hangi arafta medfun?
Londra'da, Paris'te, Frankfurt'ta, bir Yunan lokantasında yemek yiyeceksiniz, size önce bir yudum Uzo sunarlar.
Su katarsınız; beyazlaşır. Rakıyı özlediyseniz,
görüntüsüyle de olsa biraz özlem giderir Uzo.
Uzo, eskiden perişan bir içkiymiş. Bir Osmanlı
doktoru ele almış; uğraşıp didinip, daha ir•ceden
imbikJeyip Uzo' yu adam etmiş, derler.
Rakıda da şeker vardır, ama Uzo'nun şeker tadı
bize hoş gelmez. Reçeli rn ıraktır. Biraz
lüzuc"ı'dir. Kesmez.
Uzo'yu, rakı ile konyak benzeri içkiler arasında
geçiş gibi görürüm. Ne kalmıştır Uzo'da? Kendisi ne özgü, bir yudumluk, narin kadehi!
O kadehi içerim ben.
"Bizim Şehir"in, niim-diyger Kostantıniyye Haberleri'nin beşinci yılını kutlamak için, önerisi
benden, ugulaması sizden:
Rakıyı karafakiye koyunuz (dikkat, ağız beraber
bardağıydı.

çerseniz geçiniz efendim.
Büyükdere Cad. No: 49 Üçyol Mevkii Maslak
80670 İstanbôl/TURKEY
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bizim olan, cenneti cehennemiyle de biz-
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Şeytan aldı götürdü
•

AH NEREDE O ESKİ FIRTINALAR!

satamadan getirdi

bir nostalji fırtınası esiyor 1d şiddetinden,
kaldırdığı toz dumandan göz gözü görmüyor ve
arada bazı şeyler unutulup gidiyor. Bu unutulanlardan biri de esld fırtınalar.
fırtınalar! Onlanntadı bambaş

nereden bilecekler? Fır
eskilerde vardı. Zaten şimdi fırtına
mı oluyor? Olsa da ldm farkında. Belki ne fırtı
na oluyor, ne de olan fırtınayı ldmseler görmüyor, duymuyor. Zaten duyarsız bir toplum haline geldiğimiz bundan belli. Çünkü şimdiki fırtı
nalar başka. Siyaset yapmamak için o bahsi açmıyoruz . Bizim işimiz o eski fırtınalar...

kaydı. Şimdild kuşaklar
tına dediğin

Çünkü o zamanlar fırtına bir olay ... O olayı yakından izleyip önlem alacaksın. Gerçi o önlem
almak lafı da biraz tevatür ... Ne önlemi alacaksın? Bir Zemheri Fırtınası gelir Kıinun-u Sani
ayında, yani Ocak'ta. Soğuktan öyle kakırdarsın
ki bazı organlarını yerlerinde arasan bulamazsın.

Yaaaa! Mirim, o zaman hava kirlenmesi yok.
Çünkü linyit kömürü de yok, akar yakıt da yok.
Evde mangal kömürü ile idare udara ... lsınabil
diğin kadar, ya da daha doğrusu ısındığını
düşünebildiğin kadar.
Zemheri gider peşinden Ayandon gelir ki aman
Allah ... Sonra cemreler düşer... Şairin dediği ya
da demediği gibi:
Cemreler düşer düşer ağlar ...
Çünld bu cemre denilen ne menne şey ise yalnız başına efendi efendi gelmez. Yağmur, sulu
kar, kar ve sokaklardaki sular donar. Biz birbirimizi yüreklendirmeye çalışırız: "İyi iyi bahar
geldi demektir." Falan filan Mart ayını buluruz
ve Martla birlikte önce Hasun diye bir çalkantı
gelir, gitti gitmedi derken bir Allah'ın belası
Koz Kavuran diye bir fırtına sökün eder ki .. .
Allah Allah ... Soğuktan insanın eli kapıya yapı
şır. Tevekkeli :
Mart

kapıdan

bakuru-kazma kürek

yaktırır

dememişler. Şimdiki kuşaklar

kazma kürek nedir biliyorlar mı acaba? Onlar fuel-oil, doğal
gaz filandan anlıyorlar. Hey gidi günler hey!
Kömürün ellemesi, marsık'ı, kestane ağacından
yapılanı, tozlusu tozsuzu ... Bunlar eski ilimler.
Artık bilen de kalmadıki ... Ne bilen kaldı ne de
anımsayan ... Tarih kitaplarında yazar; biz görmedik, bir kez Haliç donmuş ... Biz onu görmedik onun yerine; Boğaz'dan aşağıya buzların
inip limanı kapattığını gördük. Şimdilerde de
Boğaz'dan aşağıya bir şeyler iniyor, ama buz
değil. Tersine Almanya'nın, Orta Avrupa'nın
pisliklerini Tuna ile Karadeniz' e boşaltıp bizim
Boğaz 'dan aşağıya Marmara'ya salıvermiyorlar
mı? Bu pislik buz tutmak şöyle dursun neredeyse fokur fokur kaynayacak. Bak biz o eski
günlerden söz ederken ister istemez günlük
dertlerimize de kaptırdık.
Neyse bu fırtınalar geçer; "Dur biraz rahatlayalım" demeye kalmaz kuş fırtınaları sökün eder.
Mart sonunda küçük Çaylak, Nisan'da Kırlan
gıç onun peşinden Kuğu ... Eşim içeriden seslendi:
- Yahu bu çocuklar çaylak nedir, nereden bilsinler? Şimdi kala kala bir karga bir de martı
kaldı. Serçeler bile gelmez oldu. Çaylak deyince bunlar bitkisel yağ filan sanırlar. Sen de oturmuş yazıyorsun! ...
Tabii onun da

hakkı

var ama biz kahramanca

yazmayı sürdüreceğiz.
Mayısta "Artık
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Dilimize çeşme Farsça
"göz" anlamına gelen

ağabeyimin mezarını

ziyarete gittiğimde
Bir zamanlar
resmini çektiğim bu tarihi fakat tarihi olduğu
çeşmeler İstanbul'un en büyük güzelliklerin- kadar da bakımsız çeşmenin hfil-i pür melali
den birini oluştururdu .
pek iç açıcı değildi . Öyle ki çeşmenin önce
Şehrin hangi semtine giderseniz gidin bir
etrafı kalın taşlarla çevrilmiş, kenarı bir bacadde içinde beş, altı, bir sokak boyunda 2, 3 hçe fidanlığı gibi yeşillendirilmiş, tepesi ise
çeşme yer alrrdı. Han kapılarından, camii
garip bir biçimde yeşile boyanmıştı. Üstelik
mescid avlularına, okullardan, medreselerin, yol seviyesinin 1.5 metre altında yer alan bu
türbelerin yanında, civarında, meydanlarda
gemici çeşmesinin o tarihlerdeki görüntüsü
çeşmeler vardı. Çeşmelerin cepheleri Türk
neredeyse bir mezarı andırıyordu. Bu nedentaş işçiliğinin en güzel eserlerinin örneklerini le Kulaksız Zindan arkası mezarlığına gelen
oluştururdu. Öyle ki; içlerinde hattatların
nice Müslüman, bu yeri, bir evliyanın yatın
yazdıkları kitabeler, zarif ve çeşitli tezyin
sanır, kimi mum yakarak kimi de ellerini gömotifleri ile süslenmiş çeşmeler
ğe kaldırıp dua
göz doldururdu.
ederek etrafını
Kaba bir tahmin ile İstanbul
tavaf ederdi.
çeşmelerinin sayısı bugün için
Şimdilerde ise
2500 kadardrr.
eşine az rastlaİbrahim Hilmi Tanışık'ın vernır bir vandadiği bilgiye göre İstanbul'da en
lizm örneği vefazla çeşmeyi İkinci Sultan
rerek, çeşmeyi
Mahmut (26 çeşme), Cezayirli
yıkıp yerine
Gazi Hasan Paşa ( 13 çeşme)
asfalt döşeyen
Mihrişah· Valide Sultanyaptrrbir ye~el yönetim işgüzarlığı
mışlardrr.ENNEZAFETE Mİ
nedeniyle, neNEL ÇEŞM ya dadiğer adıyla
redeyse 250
TEMİZLİK ÇEŞMEDEN GEyıllık bir çeşLİR!
meyi yitirmiş
Kulaksız Mezarlığı' nın yama- . -,_.
bulunuyoruz.
çlarından aşağılara baktığımız :~ :~., ~~!:
zaman önce uzun servilerin göl-~
~· ·#_~
Tarihi çeşgesinde huşu içinde yatan
~
menin ön
"5 ,
yüzünde
buluyüzlerce ölünün mezarlarını
~
:o..: •
••
nan yazıt ise
görürsünüz. Sonra bir zamanla-:ı: ·.,._, .
S,
,·
nn altın boynuzu Haliç'i.
ı ,·,
asfaltlama çaDaha aşağılara indiğimizde ~ • ' · .. ·
. lışmaları esnasın da arçalaise bir zamanlar gemicilerin Uğ- Seferıkos Mehmet Efendi Çeşmesi ve Çeşmesi'nden kalanlar
nan çeşme ile birlikte kaybolmuş durumda.
rakyeri olan Zindankapı'nın arkasıyla karşılaşrrsınız. Nice tutuklunun ve hükümlünün
Bu işi hangi akıl ve iz'ansahiplerinin yaptığı,
izlerini sürersiniz burada.
kimlerin bu çeşmenin yıkılışına seyirci olduğunu ve bu cinayeti işleyenlerin kamu önünZindan arkası limanla mezarlık arası bir
de kendilerini nasıl aklayacaklarını ve semtibölgedir ve Kasımpaşa'nın en önemli yerlemizin çeşmelerini koruma altına aldığını idrinden biri olan Gümrük Mescidi'ne diğer
adıyla Seferikoz Mescidi'ne bakar. Seferikoz dia eden, Beyoğlu Belediyesi'nin de koruMehmed Efendi tarafından 17. yüzyılda yap- macılıktan ne anladığını doğrusu merak editınlan bu mescidin hemen önünde ise bir geyor, yinebu sütünlarda, kendilerinden yanıt
mici çeşmesi vardrr.
bekliyoruz!
İşte bu çeşme bugün artık yok! Geçen yıl
bu günlerde son bir kez rahmetli babamla,
Üçüncü şahıslara duyurulur.
çeşm sözcüğünden gelmiştir.

t ,_.,

SEFERIKOZ

tockholm'da Türkiye ve
İstanbul göçmenleri'nin
çöreklendikleri kahve,
geçtiğimiz yaz sonundan bu
yana değişti.
"Göçmenlerin" diyorum bu
kahveye gelenlere bir çeşit dünya avareleri
demek daha doğrusu. Sadece Avrupa
kıtasında dolaşıp durmalarıyla değil, bir çeşit
düşünce ve yeryüzünde olup bitenle ilgili
siyasi düşünce avaresi de bunlar. Öte yandan
yazarlık mesleğinin bir çeşit avarelik işi
olduğu da yazarlık bir tembellik işidir diye.
Bir yanıyla çok sıkı bir disiplin, çalışma
gerektirir kuşkusuz, şu hiçbir mesleğe
benzemeye yazarlık; ama bir yanıyla da
tembellik işidir. Tembellik düş gücünü
besler. Yazann yaşamında tembellikmiş gibi
görünen zaman parçalan, hepsi mesleğiyle
ilgili, derin çalışma dönemleridir de.
Daha önceki yıllarda, uzun zaman, o geniş
mekanlı "postmodernist" kahvede -Kafe
Gateau"da- kalındı. Ama, geçtiğimiz yaz
başında bu kahve dekorasyonunu değiştirip,
iç bölümün bir Amerikan hazır (ve çabuk)
yemek yeme büfesine çevirince işin tadı
kaçu. Oysa eskiden o geniş mekanda, kürsü
gibi yüksek bir yere caz ya da klasik müzik
topluluklan da gelerek çalıyorlardı. Özellikle
pazar günleri. Bir trio ya da bir kuartet. Yaz
başında mevsim sıcaktı. Yıllardır pazar
öğleden sonralannı, kimi zaman da hafta
ortasında gün lerin bir bölümün kahvede
geçiren küçük topluluk, önce, bu ülke içni
pek alışık olunmayan s ı cak iklim içinde,

S

H. Kemal ÇAGIN

Şimdi

Ah nerede o esld

Demir ÖZLÜ
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kaldırıma taşmış masalan denemek istediler.
Ama bu çaba, kahvenin içindeki köklü
değişiklik karşısında fazla tutunamadı. İşin
tadı kaçmıştı.

İşte tam o sırada gene aynı mahallede, yani
körfezlerden birine ve Dram Tiyatrosu'nun
ünlü 'art-nouveau' yapısına yakın bir yerde
yeralan Normıalmstorg'i (Kuzey Mahallesi
Alanı) çevresinde bulunan, trafiğe kapalı en
güzel taş döşeli yol olan Biblioteksgatan
(Kütüphane Sokağı) üzerinde Kafe Mondo
açılıverdi. Trafiğe kapalı alan bu yolda en
pahalı giyim mağazalan vardır. Yol,
perspektif olarak Kungliga Biblioteket
(Kıraliyet Kitaplığı)'na açıldığı, yolda
yürürken uzaktaki yapılar arasında bu
kütüphane binası ile bahçesi görüldüğü için
bu ismi taşımaktadır. Bütün yöre de, kentin
en canlı bölümü Stureplan (Strure Alaru)nın
bitişiğindedir.

Geçen yaz, mevsim gerçekten sıcaktı. Yeni
açılan Kafe Mondo'nun küçük yuvarlak
masalan, trafiksiz Biblioteksgatan'a
yayılmıştı. Orada oturup birşey içmek ya da
pek de pahalı olmayan yemeklerden bir kap
yemek imrenilecek bir şeydi. Yeni açılan bu
kafe Mondo birdenbire çok tuttuysa, yerinin
rahatlığı ve bu yaz mevsiminin sıcak olması
yüzünden tuttu.
Kafe Gateau üzerine 'Stockholm ' başlıklı bir
yazımda birşeyler yazmıştım. (*) Ama
Gateau'dan sonra, bu eşsiz kahve Mondo
hayatımıza girdi işte.
(*) "Ne Mutlu, Ulysses Gibi". Simavi'
Yayınlan , İstanbul 19~1

Qj---
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AYIN KIT APLARI
N.ONURSOY
Gazetemizin yazan olmasına, İstanbul
belediyesinin kültür işlerin
den sorumlu olmasına rağmen Hilmi
Yavuz yayımladığı kitapları göndermekte hasis midir, yoksa unutkan mı
dır, ya da ülkemizin genel hastalığı
olan organizasyonsuzluğun mu kurbanıdır bilemiyoruz, ama istemeden kitaplıınn geldiğine de şahit olmadık daha. Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
en iyi çalışan mekal!izmalanndan birisi
kuşkusuz ki Kültür işleri Dairesidir,
yaptıkları işleri yeterince yayıp duyuramamakla birlikte birçok yayınevinin
cesaret edip de basamayacağı işleri yaparak olumlu, gerekli ve yararlı belgeleri bir araya getirmektedirler; birkaç
aydır gazetef!!İze ilan vererek destekliyor oluşları , lstanbul Dergisi' nin yayı 
mına maddi katkıd~ bulunı
malan, The Guide lstan1
bul'a da arka çıkmış olmaı
lan da gayet olumlu davrabüyükşehir

nışlardır.

Hilmi Yavuz'un önderliğin
de hazırlanan kitapları sizlere geç duyuruyorsak bunun müsebibinin biz olmadığımız artık aşikar. Aynca
aşağıda tanıtmayı deneyeceğimiz kitapları edinmek
ya da kitapevinizd~ satmak
istiyorsanız
Istanbul
Büyükşehir Belediyesi Kıy
metli Evraklar bölümüne
gideceksiniz iki tane alırsa
nu yüzde 25, altı tane alır
sanız yüzde 35 indirim var.
Ele güne çiçek armağan
edeceğinize bence alın altı
şar tane bunları armağan
edin.
BEDİA MUVAHHİT
BİR CUMHURİYET SANATÇISI
Gökhan Akçura'nın hazırla-

dığı bu yüzonbir sayfalık vefakarlık örneği, gazetemizin uzun zamandır üzerinde durduğu bir konunu yen1_den

gündeme glemesine neden oldu. Unlü
ve onur duyduğumuz sanatçılarımızı
onlar yaşarken onurlandıralım; parklara
bahçelere onların heykellerini, büstlerini koyalım, devlet dairelerine bu kitabın, kapağındaki gibi onların resimlerini asalım, sokakların adlarını değiştire
meyelim, on ların adlarını adsız sokaklara verelim.
KARTPOSTALLARDA İSTA BUL
Ahmet Ek~n'in hazırladığı 272 sayfalık
bu toplam lstanbul kartpostalları ile ilgili önemli bir kolleksiyonu elimizin
altına vermesi açısından pek iiııcııı li .
DHVAMI OTUZBES'DE

.<3i-Bedia Muuahhit
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SANATÇISI

Discover a
newworld of
comforton
yourwayto
North America.
If you are planning ıo conquer Atlanta, Bosıon , Chicago, Los Angeles. New York, Philadelphia,
Washington. Montreal or Toronıo, ıravel the easy. comfonable way, wiıh Swissair. Iı's easy because you geı
really good connecıions in Zurich. Iı's comfonable because more and more overseas desıinaıions can be
reached aboard Swissair's new MD-11 or iıs well known 8 -747 aircrafı. Boıh feaıure a spacious, superbly
cquipped Business Class designed for the uımosı in passenger comfon and convenience. 500 years after
swı•ssa•ır· .J'f/f
Christopher Columbus, we're sorry ıo say, you can'ı discover a new continent.
But with Swissair you can discover a whole new world of travel experience.
"Jıı.ı'
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Istanbul'da
bir araştırma

BALIKCILIGIMJZ:
Orhan YENİGÜN

B

Balıkçılığımızın geçmişi
yüzyıllardır

denizlerle çevrili

topraklarda yaşamış olmamı
za rağmen, so n elli yıla dayarırnaktadır. Balıkçılık derken organize
ve kurumlaşmış bir faaliyetten söz ediyoruz. Elbette ki münferit balıkçılık hep
olagelmiştir. Ancak, örneğin Japonya' da
balıkçılık organizasyonlarının 17.
yüzyılda geliştiğini düşünürsek bizim bu
alanda yeni olduğumuz söylenebilir.

5

Türkiye' de balıkçıların örgütlenmesi ve
bir balıkçılık kooperatifi kurulması
1942'de, 2. Dünya Savaşı'nın yiyecek
sıkıntısı çekilen günlerine rastlar. Bu kooperatifin kurulması devlet yardımı ile
olmuştur. Daha sonra l arı 1950' !erde
Marshall Yardımı'ndan yararlanmak
amacı ile yeni kooperatifler kurulmuş ve
1952'de Et ve Balık Kurumu'nun kurulması ile balıkçılığa devlet desteği somutlaşmıştır. İstanbullu balıkçılar ise
1959'da İstanbul Balık Müstahsilleri
Derneği adı altında birleşmişlerdir.

Günümüzde faaliyet gösteren 400'e yakın balıkçılık kooperatifi vardır, bunların

Türkiye'de balıkç- ~
ılı ğın
yönetimi ~
Devlet Planlama
Teşkilatı ile Tarım
ve Orman Bakanlı ğı tarafından yürütü lmektedir. Üretim ve
avlanma 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na ve buna ait Su Ürünleri Yönetmeliği'ne göre bakanlıkça çıkarılan yıllık
sirkülerlerle düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

da' da 100 kg, Japonya ' da 88 kg,
Portekiz' de 63 kg,
İsrail'de 15 kg, Yunanistan'da 14 kg).
Türkiye'de toplam 10.000 kadar balıkçı
teknesi bulunmaktadır.

yatırımcılardan oluşmaktadır. Marmara
ve Batı Karadeniz'deki balıkçılığın durumu ve balıkçıların sorunlarını araştırmak
amacı ile İstanbul ve çevresinde yaşayan
ve kooperatif üyesi 50 reis seçilmiş ve
bunlardan 42'sine ulaşılarak 41 sorudan
oluşan bir arıket çalışmasına gidilmiştir.
Bu amaçla Sarıyer, Kumkapı, Büyükdere, Yenimahalle, Rumeli Feneri, Rumeli
Kavağı , Garipçe ve Poyrazköy gibi balı
kçıların barındığı mekanlarda reislerle
mülakat yapılmıştır. Anket üç bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde balıkçıların
özgeçmişleri ve sosyo-ekonomik özellikleri sorgulanmaktadır. İkinci bölümde
deniz kirliliğini.n balıkçılığa etkisini ve
balıkçıların çevre duyarlılığını ortaya çı
karmaya yönelik sorular bulunmaktadır.
Son bölümde ise aşın avlanma ile diğer
sorunlara değinilip çözümler aranmakta-

İstanbul ve Çevresinde Balıkçılık

dır.

İstanbul Balıkçıları Marmara Bölgesi

Balıkçılığın tarım

Balıkçılık

Ankette ilk ortaya çıkan balıkçıların herhangi bir sosyal güvencesi ve sigortası
olmayışıdır. Bir diğer ilginç nokta,

650.000 ton mertebesindedir (Japonya4da 12 milyon
ton, Çin'de 8 milyon ton, Peru' da 6
milyon ton) ve bu
üretimin %80'i
Karadeniz'de
% 10'u ise Marmara Denizi'nde gerç-

ancak 111 'i kooperatifler birliği
ne üyedir. Diğer
kooperatifler ise
küçüktür ve balık
üretimindeki payları ihmal edilebilir düzeydedir.
Rakamlarla
Günümüzde Balı- 1

~
~

kçılığımız

ekleştirilmektedir.

J

- orman - balıkçılık
üçlüsü içerisindeki Gayri Safi Milli Hasıla payı yalnızca % l.3 ' tür (tarım %96,
ormancılık %2.7). Yıllık balık üretimi

Kişi başına balık

tüketimi ise 8 kg
civarındadır (İzlan

Kooperatifleri Birliği'ne bağlı
kooperatiOerde faaliyet gösterirler. Bu
Birlik'in 2500 civarında faal üyesi vardır. Üyelertekne sahibi "reis"ler ve bazı
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Gün batarken beylerbeyi ayağından

Boğaziçi

Köprüsü

2 Anadolu Hisan 'na yalıya giriş

Vaniköy 'den
3 "Tatlı bir hüzün ala.mazsın Kalamış'tan"
4 Bahar bitiyor Boğaziçi'nde Yaz mı başlıyor?

5

Yıldız Parkı 'na doyamıyorum

6

Her zaman
Bebek

sıcak

akar Bebek akıntı burnunda su

7 Akşama doğru
7

BERLİN İN BERLİN: BİR SİNAN ÇETİN FİLMİ
HÜLYA AVŞAR, CEM ÖZER,

en önemli etken de ilk kansı

ARMİN BLOCK,ALİYE RONA ve

Leyla'dır.

EŞREF

Filmin gala davetiyesi ge ldiğinde,
içimde yine sevgi gülleri açtı, "bizim
oğlan neler yaptı acaba?" diye
geçirdim içimden; galadan birkaç gün
önce de Aziz Üstel'in programında
konuk oldu, yine o tuhaf oturu şu ile
beni kızdırdıysa da anlattıkları filmin
galasına gitme isteğini kabarttı bende.
Gittim; ho ş bir kalabalık genel
saygısızlığını belgeliyordu, yani
yönetmen dahil kimsenin smokini
yoktu, böyle olacağını ne yazık ki
bildiğim için ben de papyonsuz
gittim, gayet kötü bir organizasyon
çok Sinanca bir çağn ile miting
olmaktan çıktı ve filmin fragmanı
başladı, işte o zaman heyecanlandım ,
çünkü iyiye doğru bir ı ş ık
salgılıyordu bu tanıtım bölümü.
ardından filime geçti_k.
~

KOLÇAK OYNUYORLAR
Sinan Çetin ile onaltı yıl
öncesinde kol kola verip de AFSAD
Ankara Fotoğraf Sanatçıları
Derneği'ni diğer fotoğrafa gönül
vermiş arkadaşlarımızla birlikte
kurduğumuz zaman hiç uzlaşmayan
bir dostluğu da başlatmıştık.
Uzlaşmazlığımız Sinan'ın

umursamaz ve lümpen tavnndan
kaynaklanırdı hep ve bunun
sıkıntılarını da hep ben çektim bu
dostlukta, öylesine ki yıllar yılı
görüşmeme cezası bile verdim
kendime. Bunları baştan söylüyor
oluşumun nedeni Sinan Çetin'i
yürüyüşünden, fotoğraf makinasını
tutuşana

kadar inceden tanıyanlardan
birisiyim, inandığım ve hep
söy lediğim şey, onun
yükselmesindeki "adam" olmasındaki

DEVAMI OTVZYEDl'DE

LEYLA

Akaretler Evleri turizm kompleksi oluyor
Beşiktaş'taki tarihi Akaretler
Evleri restore edilerek turizm
kompleksi olarak hizmete
girecek.
Bir süre önce İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nce
onaylanan proje, Turizm
Bakanlığı ile Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı' nca da
onaylandıktan sonra
uygulanacak. Bakanlıkların
onayından sonra Net Şirketler
Grubu'na bağlı Net Yapı
tarafından restore edilecek olan
Akaretler Evleri, mimari
özellikleri korunarak üst katları

suit otel, alt katları ise restoran,
kafe, butik ve sanat gelerisi
olarak değerlendirilecek.
Sıraevlerin bazı bölümleri de iş
merkezine dönüştürülecek.
Restorasyon çalışmalarına bu
yıl içinde başlanacağını bildiren
Net Yapı yetkilileri, projenin 25
milyon dolara mal olacağını ve
çalışmaların 1995 yılına kadar
tamamlanacağını belirtiyorlar.
Sıraevler içinde Atatürk'ün
Birinci Dünya Savaşı sırasında
kaldığı bir ev de bulunuyor. Bu
tarihi yapı Atatürk Müzesi olarak
değerlendirilecek.

İSTANBUL

BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ
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Ilker SARIER
İstanbul, tarihte

sine

eşi

emsali
bir
"barlaşma" dönemi yaşıyor.
Gün geçmiyor
ki, herhangi bir
sokakta yeni bir
bar açılmış olgörülmemiş

Yol üstündeki bir bara şöyle saat 19.00
gibi uğramak iki kadeh içki götürürken,
birkaç dostla şakalaşmak, biraz sohbet
etmek, hepsi bu! Barlara gidenler bilir,
buralarda espriler son sürat yapılır, hızla
gülünür geçilir, tıpkı carılı maç seyreder
gibi atik olmanız gerekir, bir espriyi, bir
fıkrayı ya da muhabbeti anında yakaladı
nız yakaladınız, yoksa devre dışı kalırsı

masın!

Baharda çiçek
açan
badem
ağaçları gibi
caddeler sokaklar da "bar aç-

nız.

Televizyon gibi repetesi yoktur.
Sık sık

mi de,

1

Türlü
türlü
isimlerde, türlü çeşit mekanlarda...
İ

hirlerden küçük kasabalara kadar dağ taş
birahaoalerle dolmuştu . Özellikle, Almanya' dan kesin dönüş yapan gurbet
çilerirnizin yurda getirdi ği bir esintiydi
birahane yaunrnlan ... Almanya gibi Batı
ülkeleri ağzına kadar "gasthause" dolu
idiyse, bunun bir hikmeti olmalı ydı , o
halde Türkiye' de imanına kadar birahane dolabilirdi . Ama birahaneler, aşağı
yukarı bir 10 yıllık denemeden sonra
açıldık.lan

yoğnuluk

içindeler, ,kendilerine ayrıcak zamanlar öylesine az ki, pratik
çözümlere büyük gereksinim duyuluyor.

devre dışı kaldığınız farkedildi
anguta çıkar.

adınız

Bu sohbet

Bunun, toplumun entelektüel tabakasını ]
nereye sürükleyeceği üzerine fetva ver- ~
mek bize düşmeyeceği gibi sanının bu ~
hususta ş imdiden değerlendirmede bulunmak az biraz kehanete girer.
Ancak gecekondu mahallelerinde bir
Beklemek ve zamanın ne göstereceğine miktar birahane varlığını sürdürebildi.
Onlar da, " meyhane" boşluğunu doldurbakmak gerek.
duk.lan için yaşayabildiler ya!.
Hatırlayacaksınız, bir dönem büyük şe
Türkiye toplumu, yüzyıllara dayanan bir
"kahvehane kültürüne" sahip oldu ğu
için, onun yerine "birahane kültürünü"
oturtmak mümkün değildi. Birahanelerin
sessiz sedasız ipini çeken şey, kahvehanelerin sosyal hayattaki gücü idi. Şimdi
de, büyük vilayetlerde bir başka furya
yaş anıy o r.

Bar furyas ı !
Ama bar

furyası ,

pek birahane

gibi kapanmaya başladılar.

furyasına

hızı, yaşama

temposundan
Buralarda, sanıldığrun aksine tufeyli tayfası bir süre sonra tiye alın
maya aşlar, ciddiye alınmaz. Barlarda
dikiş tutturmak içni asgari bir tek yetenek gerekir. Hiçbir yeteneğiniz yoksa bile "iyi fıkra" ile "kötü fıkrayı", "iyi espri" ile "kötü espriyi" birbirinden ayırma
kaynakların.

- ··
benzemiyor. Zaten öyle de gelişmiyor.
Barlar, değişik bir ihtiyaca cevap vermek istiyor. Gündüzleri çalışan , üreten,
kafa patlatan insanlara akşam vakti yani
iş dışında, sosyal ilişkilerini bir miktar
zenginleştirme olanağı sunuyor.
Tabii bunu, birkaç kadeh parlatma, kafayı hafiften tütsüleme imkanıyla birlikte
yapıyor. Başka türlü yapması da beklenemez.
Çok eskilerde Müslümanlar camide buluşur, birbiriyle sohbet eder, bu arada
namazlarını kılarak öte dünya işlerini de
görürlermiş. Ama şimdi zaman değişti ,
insanlar çok tempolu çalışıyorlar. Öyle-

yeteneğiniz olmalıdır.

İstanbul böyle büyümeye devam ettikçe,

bar çalıştırmak isteyenlerin yeni yöntemleri yaratmaları gerekecek. Cağaloğ
lu 'nda çalışan bir vatandaş, Taksim'deki
bara nasıl gitsin? Harbiye'de çalışan bir
insan, Etiler' deki bara nasıl ulaşacak, ne
zaman içecek, ne zaman evine gidecek?
Hele, bar demirbaşı gazeteci milletini
hassaten düşünmek ve bu insanlar için
enteresanlıklar icad etmek artık şart oldu. c:sjDEVAMI OTUZYEDİ'DE

NEA ROMA

B

seyretmemiş, Aşiyan sırtlarından

seslenmemiş,

yelkovan kuşlarını tanımamış,

İstanbul'un eski koruları ve mezarlıkları ile

/

sayfalara dokunulmamas ı kararını bunun üzerine vermiş
miş, ama ne ilan var ne de bir
şey , tabi i renklisayfalar da
do ğa l olarak azalıverdi hemen, ancak geçen gün bizimki başka bir nedenle aray ınca
Yavuz beyi , Yavuz bey hemen : " Biliyorum sitem edeceksin şimdi ama inan henüz
uğraşamadım! " demiş patron
da bu konuyu çoktan unuttuğunu, kimin ne işe yarayıp ne
i şe yaramadığı konusunda artık u zmanlaştığını söylemiş .

Ne yazık ki görüntülü telefonumuz yok, Yavuz beyin o
anda elini "s .......... et, boş veeer!" diyen görüntüsünü alamadık ... Ama bizimki iyi niyetli enayinin teki, halli bu in-

NAKKAŞDEPO

sanlarla başka işler yapmak,
güzellikler üretmek peşinde ...
Canı sağ olsun o da, böyle iş
te !
Efendim Türkiye'nin en
zengin adamlarından birisi
olan Vehbi Koç efendi ile ilgili bir öykü duydum , her
söylediği bir öğreti değerinde
olan kendi şahsına münhasır
bu beyefendinin öyküsü şöy
le; efendim biliyorsunuz Koç
Holding'in NakkaşTepe'de
yaptırdığı bir genel yönetim
binası var, bunun inşaatı sıra
sında Vehbi bey denetlemeye
gitmiş ve dev yüzme havuzunu görünce "bu nedir?" diye
sormuş . Bu tür sarflara karşı
olduğu bilindiğinden "su deposu efendim" demişler. Gün

gelmiş ve açılış töreni yapıla
cak, tabii görkemli yüzme havuzu orada durup duruyor,
bunu gören Vehbi bey ilgilileri çağırmış ve: "Ben ölene kadar su deposudur, ben öldükten sonra yüzme havuzu ... "
deyivermiş .

Gazetenin

beşinci yıl sayı-

sı hazırlıkları ile bizimkilerin
hafta sonu fotoğraf çalışmaları iyice hızlanmış, geçtiğimiz
haftalarda Editör, Patron ve
Tuf Kamera İstanbul ' un Anadolu y akasında bir gezi
düzenlemişler ve Ermeni yetimlerinin okutu l ması için
yaptırılmış ve hali hazır-da
çingenelere yurtluk eden hir
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OZER KABAŞ .
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RESiM SERGiSi
6-30 Nisan 1993 tarihleri
arasında Yapı Kredi Kazım
Taşkent Sanat Galerisi' nde açılan
Özer Kabaş Resim Sergisi' nde
sanatçının 1989 yılı sonrası yağlı
ve suluboya resimleri sergilendi.
Sanatçının dokuzuncu kişisel
sergisinde Deniz-İnsan ilişkisi
çarpıcı bir biçimde

aktarılmaktaydı.

esi--

tanı şmamış bir kimse İstanbul'a ne verebilir

ki?
Bu

şart, B oğazın

incisi şehir hatları
birer birer yok etmış zihniyetin
İstanbul' un başına geçmesini önlemek için
gereklidir.
Bu şart, Marmara kıyılarını dalgakıran
haline getiren başkanların gelişini önlemek
için gereklidir.
Bu şart, B oğaz sırtlarını Araplara ve
kooperatiflere açan zihniyeti engellemek için
gereklidir.
Bu şart, aynca müstakbel Başkanın,
hemşehrilerini İstanbul' a doldurması için
gereklidir.
2-İstanbul Efendisi dedirtecek niteliklere
sahip olmalıdır.
Bu şart, müstakbel başkanının rafine bir
kişi lik sahibi olması için gereklidir.
Bu şart, elinde tesbih "Bak argadaşı m" diye
konuşan bir başkanın gelmemesi için
gereklidir.
Bu şart, hiç kimseyi bulamazsan aynada
kendisi ile kavga eden bir başkanın gelmemesi
için gereklidir.
3- Maddi nimetlerden nasibini almış
vapurlarını

T , C .
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olmalıdır.

T , C.

Bu şart, seçilecek başkanın, seçildiğinin
ertesi günü büyük ihale pazarlıklarına
başlamaması için gereklidir.
Son on yıl içerisinde gerekli gereksiz ne
kadar çok ihale yapıldığı, ancak soruların
aynen devam ettiği herkesce bilinen
gerçeklerdendir.
4-Etrafında toplayacağı kişileri seçerek
veya bilenlere seçtirecek kadar akıl, mantık ve
iz'an sahibi olmalıdır.
Bu şart, yüzme bilmeyenlenn Deniz
İşletmelerinin başına, sigorta tamir etmesini
bilmeyenlerin Elektrik İdaresi' nin başına,
suyu sadece bardakta görmüş olanların
İSKİ'nin başına geçmelerini önlemek için
gereklidir..
5- En az bir lisan tercihan iki lisan
bilmelidir.
Bu şart, İstanbul 'a Başkan olacak kişiyi
tarzanca konuşmaktan kurtarmak için
gereklidir.
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6-İstanbu l 'un altyapı sorunları hakkında
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munda olan patron ne yapsın ?
Bugün bilgi işlem sistemini
al sın ve yarın gazeteyi çıkar
tacak para bulma s ın ... Ho ş
yeni anlaştıkları Uycan Matbaası üç- sayılık kağıdı almış
şimdiden , patron da paras ını
vermi ş, yani çok s ıkı ş ırs ak
baskı s ız kağıt da gönderebilir.
Geçenlerde Coca Cola' nın
Türkiye Genel Müdürü ile telefonda konuşuyordu bizimki,
şu aynı zamanda Çevko falan
gibi çevreci kuruluş larda da
görevi ve etkinli ğ i olan eski
şairlerden Yavuz Çekirge bey
ile... Yavuz bey bur,dan aylarca önce ayda otuz milyon liralık ilanı yüzde yüz sağlaya
cağını söylemiş ve söz vermiş
bizimkine, bizimki de renkli

ÇALIŞKAN

üyük kentlerimizde görülen aşın
nüfus artışı ve yoğun göç
hareketleri, kentlerimizi giderek
yaşanmaz hale sokmaktadır.
Özellikle kent merkezine uzak
nisbeten boş ve ucuz arazi parçalan süratli göç
hareketlerinin konak noktalan olmaktadır.
Bu haliyle başta İstanbul olmak üzere
büyük kentler, dışarıdan içeriye çürüme
gösteren bir elmayı andırmaktadır.
Aklımı hep kurcalamıştır, çamurla sıvanmış
caddeleri yaylalara ve arabalara geçit
vermeyen, sulan mevsimlere göre akan,
arazileri yağmalanan ve üzerine çeşitl i
arabesk, gecekondu mimarileri uygulanan,
havasında toz ve kömür koklanan İstanbul'a
Anakent Belediye Başkanı olmak isteyen
kişide, ne gibi şartlar aranmalıdır? Geçmi ş
dönemlerde ve bugün bunun sıkıntılarını
yaşamış ve yaşamakta olan gerçek
İstanbul'lulann göreve talip Başkanları için
mutlaka binr şartname hazırlamal arı
gerektiğine inanıyorum. Belki hayal ettiğimizi
hiçbir zaman bulamayacağız ama biz yine de
aklımıza gelen şartlan sıralıyalım, belki
bundan sonrası için yararlı olur.
l~İstanbul'da doğmuş, çocukluk ve gençlik
yıllarını İstanbul' da geçirmiş olmalıdır.
Bu şart, İstanbul' un eğer kaldıysa
romantizmi ile tanışmak için gereklidir.
Bir Mayıs günü, sevdiği ile erguvanlar ·
açmış boğaz yollarından kolkola geçmemiş,
Kanlıca Körfezi ' nde geceyi Mihrabad'tan

/
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Gazetenin vefakar sekreteri Sevim, geçen gün bilgi i ş
lem sisteminin baş ından patrona sesleniyor:"Abone durumumuz içler acısı ! Artık abonesi bitenlere yazı yazmıyo
rum, doğrudan telefon edip de
asılıyorum, başka çare kalmadı. .." İnsanlar Nasıl bu kadar
ilgisiz olabiliyorlar?
Patronla Mustafa arasında
son birkaç aydır konuşulan
konuMacintosh bilgiyasayar
alınıp alınamayacağı.. . Patron
para olmadığını söylüyor,
Mustafa ise bu y atırımın maliyetleri ucuzlatacağını söylüyor. Mustafa haklı haklı olmasına da, beş yıldır bir sonraki sayıyı nasıl çıkartacağını
ince ince hesaplamak duru-

•

BiZiM ŞEHRiN BELEDiYE
BAŞKANI NASIL OLMALIDIR?

TIRB

ıyor!"

•

fikir sahibi olmalı, İnşaat, mimari, su ve kanal,
trafık ve estetik konularnıdan en az birinde
tercihan ikisinde uzman olmalıdır.
Bu şart, Yenikapı'da mevcut ve dünyada
binlerce örneği olan bir ön antma tesisini, çok
büyük ve orijinal bir tesis sanarak, İngiliz
B aşbakanı'nı tesise götürüp gezdiren
başkanların göreve gelmesini önlemek için
gereklidir.
Bu şart, İstanbul' un gerekli gereksiz her
yerine, yeşil alan larına gökdelen dikmeyi
marifet sanan B aşkanların seçilmesini
önlemek için gereklidir.
Bu şart, İstanbul 'un atıksulannı başka yer
ve çözümybkmuş gibi, Karadeniz'e taşımak
için 600 milyon dolar'ı sokağa atanlara mani
olmak için gereklidir.
Ben bunlan hatırlayabildim. Siz bu şartlara
yenilerini ekleyebilirsiniz.
Ne olur ne olmaz, adayların kulağına küpe
olsun.
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VAPURU
Nejat GÜLEN .

Büyükdere 'nin
Ağaçları ölüyor

TAKSİ'DE

H. Kemal

Caddesi ile bizim sokağın
noktadakj taksi durağına geldim.
Şoför kapıyı açtı. Uzun boylu, kır saçlı,
gözlüklü, Kravatlı, tirendaz bir adam,
geçti yerine oturdu.
ereye emrediyorsunuz efendim? demez
mi.
Cevap vereceğim yerde gülmeye başla
Vali

Konağı

kesiştiği

dım.
Kardeşim dedim, kusura bakma, ben taksilerde böyle muameleye alı~ık değilim
de ...
Geçen akşam şoförün biri, ayının teki, ağ
zında sigara, avaz avaz arabesk bir ka et
çalarken " ereye dayı. .. " diye sorm uştu
da ...

Şoför,
Haklısınız beyfendi dedi, artık e ki terbiye kalmadı.
Anadolu'dan gelen, daha şehir görmeden,
İstanbul'u bilmeden geçiyor direksiyon

çuşuyor, martılar suları sıyırıyor,

yunus bageminin etrafında yüzüyor. Boğaz sahilleri üzerinde iki saatten beri gördüğümüz
her şeyin bıraktığı hatıral ar, zi hnimizde İs
tan bul 'dan on defa daha büyük, dünyanın
dört bir tarafından gelmiş insanların oturduğu, Tann'nın bütün nimetlerinden nasibini almış ve daima bir bayramı yaşayan tek olağa
nüstü şehir tasvirinde, birbirine karışıyor ve
bu tasvir bizi biraz hüzünle ve imrenme duygusuyla dolduruyor."
lıkları

yüzyılda

Büyükdere'nin evleri derenin
başında bulunurdu. Öyle ki köyün içinde büyük çınar ağaçları göz alıcıydı. Genellikle
burada ava çıkan padişahlar Kırkağaç mevkiinde dolaşır ve av lanırdı.
17.

Evliya Çelebi, Büyükdere'nin Kanuni Sultan
Süleyman'ın oğlu San Selim zamanında, bir
eğlence, gezinti yeri olduğunu, yüksek kavak, çınar ve servi ağaçlarıyla örtülü olan bu
gezinti yerine o dönemde güneşin bile tesir
etmediğini yazmaktaydı.

İtalyan yazar Edmondo de Amicis ise 1874
yılında yazdığı

başına.
Kılıkları kılık değil,

pis in anlar, konuş
ma ını bilmezler müşteriye na ıl davranı
lır bilmezler...
a ıl taksicilik yaparlar
anlamıyorum.

Benim beyefendi

Tarihçiler, Bizans döneminde Boğaziçi'nin
yemyeşil bir cennet olduğunu ve bu bölgede
yer yer küçük kiliseler, manastırlarla bazı balıkçı köyleri bulunduğunu yazarlar.

Çağın

şoför,

dertli,

anlattıkça

anlatıyor.

e olaylar oluyor bilseniz. Karaköy diye
gidenler, Topkapı Sarayı'nı
Topkapı'da arayanlar, Hilton Oteli'nin nerede olduğunu bilmeyenler. ..
İşin en acısı dedi, bakın ben kırk senelik
işantaşlı'yım, hala küçücük bir kira evinde oturuyorum, niye, ben kanunlara
aygılıyım. Üç sene evvel dağdan gelenler Boğaz sırtlarında gecekondu kurdular,
sonra tapu alıp kat karşılığı müteahhide
verdiler ve zengin oldular. Beheri 3 yüz
milyon liralık 5 daire aldı bir tanesi biliyorum, oysa burada bizim arabaları yıkı
yordu, işi yok gücü yoktu, şimdi milyarder oldu, birkaç daireyi satıp taksi aldı,
işlettiriyor, dairesinin birinde oturuyor,
diğeri kirada ....
Düşünün dedi, tirendaz şoför, ben tam 30
yıldır
işantaşı'nda taksi şoförlüğü yapı
yorum, bir dikili ağacım yok. Sivas'ın bilmem hangi dağından gelen bu ayılar, afedersiniz, şimdi İstanbul'da hanhamam sahibi oldular.
Böyle idare olduktan sonra ...
Dik gecekonduyu, kaybedecek nen var.
Sana nasıl olsa biri tapu verir. Halkçılar
mı olur, Adaletçi mi, ANAP mı, hiç farketmez yeter ki bir gecekondun olsun, tapu verirler. Sonra gelsin müteahhit, kat
karşılığı verirsin, en aşağı 34 apartman
daire i bedavadan.
Ben nasıl bir daire alabilirim.Kaç yıl çalı
şıp yemeden içmeden para biriktirmeliyim, bunlar ne yaptılar ki ...
Sonra çoluğu çocuğu da gelir memleketinden, şalvarlı emmisi, çarşaflı yengesi,
yengeç bacaklı yeğenleri ...
Hamam böcekleri gibi gibi yayılır da yaKadıköy'e

Costantinopoli kitabında Büta vir etmekteydi: "Rumeli
yakasında, akıntının yumuşak dalgalar halinde geldi ği derin bir koyun etrafında, üstüne
bir sürü villanın saç ıldığı büyük bir tepenin
sırtında, saray larla, kasırlarla ve damlardan,
duvarlardan çıkıyorm u ş gibi duran ve okaklarla meydanları dolduran canlı bir yeşilliğin
içine gömülm ü ş, köşklerle dolu kocaman bir
çiçek tarhına benzeyen, büyük, renkli Büyükdere köyü uzanıyor. Köyün arkasında
Sultan II. Mahmud'un büyük su bendine ve
Belgrad Orrnanı'na gidilen yemyeşil çayırlar
la kaplı geniş bir vadi açılıyor. İlk haçlı ordusu 1096 yılında bu vadide ordugah kurmuş
ve buraya ün kazandıran dev gibi yedi çınar
dan biri olan "Godefroi de Bouillon" çınarını
dikmişlerdi. Büyükdere kahvelerinden kulağımıza kopuk kopuk musiki ve şarkı sesleri
geliyor. Kartallar Yuşa tepesinin etrafında uyükdere'yi

şöy le

Bütün bu tanımların üzerinden neredeyse
120 yıl geçti. Artık ne "Godefroi de Bouillon
Çınarı" kaldı, ne Yuşa tepesinin üzerinde
kartallar. Boğazın servileri, akağaçları, çamları, büyük göçler esnasında Anadoluluların
baltasından nasibini aldı. Yunuslar birer birer
öldüler.
Marrnara'da kala kala, kurşunlu benzin ve asit yağmuruyla beslenen boğazın muhteşem
akağaçlan kaldılar. Sonra bu ağaçlar, insanlarımızın duyarsızlığı ve ilgisizliği nedeniyle
renklerini ve dokularını yitirdiler. Akağaç
ken, kara ağaç oldular. Öyle ya gövdelerini
kemiren amansız çürümeye nasıl karşı koyabilirlerdi ki? ..
-~ Bir şehirli yurttaş olarak, İstanbul'daki ağaç
~ lann insanlarımızın yanındaki değerini me-

yılırlar.

"~ rak e d"ıyorum dogrusu ?...
~
~ Kentleşme adına yarattığımız

Bizde böyle " asıl buyurdunuz?", "Emredersiniz efendim" diye konuşuruz . Her
şey boş ... Sonunda ... Sonumuz Karacaahmet.
Ama beyefendi biliyor musunuz, şu espriyi anlayacak kaç kişi kaldık ki biz?

V

mantıkla,

ne yaşamla bağdaşır tarafı olduğu
götürmez bir gerçekken, bu çürümeye daha ne kadar göz yumacağız dersiniz ... (sj--
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Unyada birkaç tane b~kent olduğuna
inanıyorum, "dünya b~kenti" diyebileceğimiz ölçülere sahip olan birkaç tane b~kent. Bunlardan birisi de
şimdilik bir şehir devleti olan Hong
Kong;
Şimdilik diyorum, çünkü Birleşik Devletler Krallığı ile Çin Halk Cumhuriyeti
arasında yapılmış bir anlaşmaya göre
1997 yılında artık Hong Kong, İngiliz vali
tarafından yönetilen özerk bir şehir devleti olmaktan çıkacak ve kıta Çin'in bir şeh
ri, limanı haline gelecek. Bu uluslararası
anlaşmaya bugünlerde karış çıkan, tam
anlamıyla su koyveren taraf ise Hong
Kong'luların ta kendileri. Ticaretinden sanatına, yaşama biçiminden ekonomik ve
sosyal anlayışlarına kadar Çin' den çok
farklı bir ortam oluşturmuş olan bu insanlar, geleceklerine dünyanın bir ucundaki
"sahip" ile tam tepelerindeki "dev"in karar vermesini istemiyorlar ve halkların
kendi kaderlerini tayin edebilme hakkın
dan yararlanabilmek için seslerini yükseltiyorlar. Özünde politikayı çok iyi bilmeyen, onu bilmedikleri için de ekonomik
yaşantılarını iyice geliştirebilmiş olan bu
insanlar şimdi bir de politik oyunlar oynamayı öğrenmeye başlıyorlar. Sonuç ne
olur? Bunu şimdiden kestirmek pek kolay
değil, ama benim kişisel izlenimlerimi,
sorarsanız eğer iki tane çıkış yolu var,
eğer çıkış savaşsız ve yıkıcı olmayan bir
çıkış olacaksa. Bunlardan birisi, Hong
Kong'un başlı başına bir devlet olarak
herkes tarafından kabul edilmesi ki bu yol
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en doğru ve hakkaniyete uygun olanı, bir diğer ara çözüm
ise Çin'in tayin edeceği ve biraz
da kukla gibi davranmayı kabul
edecek, yerel parlamentonun
sözünden çıkmayacak bir vali
ile yönetim, yani iç işlerinde ve
ticaretinde özgür, dış işlerinde
Çin'e bağlı bir yeni koloni yapı
sı. Bakalım, zaman insanlığın
kendi ürünlerine olan saygısını
burada da gösterecek. Artık
kimselere güvenimiz kalmadı,
güzelim Yugoslavya'yı birkan
gölüne ve harabeye çevirebilen
hırs ve uyuşamamazlık olduğu
sürece, bugün Hong Kong'ta
gördüklerimizi 1997' den sonra
göremeyebiliriz kuşku ve korkusunu da sarıyor insana.
Hong Kong her şeyden önce
bir yemek yeme cenneti, dünyanın en büyük mutfaklarından
biri olan Çin Mutfağı'nın
tüm örneklerini tüm
dünyanın diğer etnik mutfakları ile gün be gün karşılaştırabilme olanağına

sahipsiniz Hong Kong'ta.
Bir yandan şehir devletinin de adı olan Hong
Kong aynı zamanda devleti oluşturan adalardan
da en ünlüsünün adı. Bu
küçük ada dev gökdelenler ile dolunca hemen karşısındaki Kawloon yarımadasının d
gelişmesine neden olmuş. Ancak para ticaret ve borsacılık Hong
Kong insanının doğa,
tarih vb. kavramlarla
ilişkisini de iyice
zmuş.
Kawloon' daki
en eski
t

hi koloni oteli Peninsula, (ki
dünyanın Turgut Özal dahil hemen hemen tüm ünlülerini misafir etmiş) şimdi tam sırtına dev
bir ek yaptırıyor ve imajını değiştirmeyi deniyor, imajı değiş
tirmek için de çehresindeki değişiklik yapıyor, bunu da yaparken otelin girişindeki dev palmiyeleri gözünü kırpmadan kesebiliyor.
Hong Kong'un insanları için
haberleşme bir hastalık halinde,
herkesin belinde bir çağrı cihazı
ve elinde telsiz telefon var. Saat
farklarına rağmen dünya ticaretini her boyutta izleyen ve yaşa- ·
mını bunun üzerine kurmuş olan
insanlardan oluşan bu topluluk
eş dost görüşmelerini çay partilerinde değil, telefon görüşmele
rinde çözümlüyor.
Ulaşımın da çok yönlü
çözümlendiğıi Hong Kong'ta
tarihi tramvaylar hala hizmet
veriyorlar, ama daha çok turistik nitelikliler, öte yandan
adalar ve yanmada arasında
düzenli vapur seferleri var,
suyun altından geçen ve
kullanımı çok kolay olan
bir de metro sistemi. Hong
Kong'un denizden ulaşı
lan, pilotların korkulu
rüyası hava alanı da ikileşi yor yakında, yeni bir
hava alanının ihalesi çok
yakınlarda yapıldı.

Hong Kong Türkiye'ye çok uzak gibi duran, ama yakınlaştırılma
sı zorunlu dünya baş
kentlerinden birisi.
Dünya ticaretinin önemli merkezlerinden birisi
olan bu şehirden İstan
bul gibi dev bir metropolün öğreneceği o kadar çok şey var ki ...
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Gıdanıza dikkat ediri
Süleyman

ŞENŞAKRAK

BALIKLAR NEREYE ...
Bu sayıda okuyabileceğiniz
"Balıkçılığımız: Is tan bul' da bir Araştırma"
başlıklı yazı konu ile ilgili ilginç bazı
sorunlara işaret ediyor. 25-30 yıl önce bolca
yiyebildiğimiz, bugün ise kilo fiyatları
200.000 TL'den başlayan ve işin kötüsü
yalnızca Karadeniz ve Marmara'ya özgü
olduğu için ithal yolu ile temin ,
edemeyeceğimiz bazı balık türlerini yakın
gelecekte tamamen unutma tehlikesi ile
bizim evde
neredeyse her pazar günü öğlen balık
yenildiğini hatırlıyorum.O günlerde orta
düzey gelirli bir aile, bütçesini sıkıntıya
sokmadan arzu edilen sıklıkta balık
yiyebilirdi. Mevsimine göre, lüfer,
uskumru, palamut, kalkan, barbunya
sofraların vazgeçilmez lezzetlerindendi.
Balık mezelerinden çiorz bugünkü gibi
kalkan, barbunya sofraların vazgeçilmez
lezzetlerindendi. Balık mezelerinden çiroz
bugünkü gibi istavrit veya kolyostan değil
uskumrudan yapılırdı; lakerda ucuz ve
boldu. Meraklısı lakerdayı evdeyapardı.
Balıkçılığa ve balık yemeklerine düşkün
birçoğunuzun kütüphanesinde bulunduğuna
emin olduğum Sıtkı Üner' in "Balık Avcılığı
ve Yemekleri" adlı kitabında bakın Mayıs
ayı balıkları için ne yazılmış: "İstakoz,
levrek, barbunya, dilbalığı, tekir, kılıç,
kırlangıç, pavurya, karides, iskorpit zevkle
yenir. Fazlaca çıktığından pazarlardan her
gün temin etmek mümkün olur. Uskumru,
torik, palamut, hamsi, istavrit yağını
kaybetmiştir. Kefal yine lezzetlidir."
Kitabın balık yemeklerini anlatan bölümüne
göz gezdirildiğinde porsiyonların
büyüklüğüne şaş_ırmamak mümkün değildir .
Bugün Sıtkı Uner'in kitabında yer alan
balıkların birçoğu, azaldıklarından veya
ortadan kaybolmaya yüz tuttuklarından
ticari önemlerini yitirmişlerdir. Hamsi,
istavrit ve sardalya hariç geri kalan diğer
türler lüks gıda sınıfına dahil olmuşlardır.
Anılarımda kalan eski balıkçı tezgahı
görüntülerinde devasa kılıç balıklarının
yarım gövdeleri yer alır. Şimdileri ise bu
balıklar hayli ufalmış olarak ancak bazı
sosyete balıkçılarının tezgahlarında
karşı karşıyayız. Çocukluğumda

bulunmaktadır.

Azalma ve yok olmanın nedenlerine
gelince, üç tane sayabiliriz. Aşın avlanma,
usulsüz avlanma ve deniz kirliliği. Bu
nedenlerin de nedenleri vardır. Balıkçılık ve
deniz ürünlerinin yönetimi ile ilgili tutarlı
bir devlet politikasının olmayışı; balıkçılık
ile uğraşan kesimde kendi çıkarları
çerçevesinde deniz ürünlerini korumaya yönelik topluluk geleneklerinin
bulunmayışı (av sabalarınınpaylaşılması ve
aşırı/usulsüz avlanmaya karşı otokontrol),
devletin atıksu arıtma altyapısını
düzenlemeden sanayileşmeye göz yumması
ve nüfus artışı gibi.
Önümüzdeki yüzyılda sonuçları çok
daha vahim hissedilecek bu çarpıklıklar bir
an önce giderilmelidir. Balıkçılığın
planlamasız ve bilimsel temelden yoksun
olarak yapılması, ancak ve ancak balık
stoklarının hızla tüketilmesini sağlar.
Denizlerle çevrili topraklarda yaşayan ve
nüfusu hızla artan bir ulusun bu önemli
doğal kaynağa saygı ile yaklaşarak
sürdürülebilir kalkınma kuramı
çerçevesinde bu kaynaktan nasıl
yararlanabileceğini saptaması gerekmez mi?

est-

Gerçekten söylüyorum; gıdanıza dikkat edin
çünkü piyasada kim ne satıyor pek belli değil,
devletin kontorlünde olması gereken kuruluş 
larda bile hileli gıda malzemeleri satılıyor.
Geçtiğimiz ay bir olay oldu ve gazetelerin manşet yapması gereken bu felaket hemen hemen
hiç bir yerde - doğru düzgün yayımlanmadı. Ha. .
.
ber şöyle:
ET VE BALIK KURUMU ŞiŞLi ŞUBESi
SÜRESİZ KAPATILDI!
Şişli'de artist belediye başkanı Fatma Girik,
kokuyu nereden almışsa almış Şişli'de Et ve
Balık Kurumu satış ünitesini denetlemeye karar
vermiş. Yapılan kontrollerde bir de ne görsün?
Satılan etler damgasız ve bozuk. Veteriner hekim Hasan Karlı yaptığı kontrollerde şaşırmış
kalmış. Denetimden sonra bir açıklama yapan
Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik bu kontrole
bir ihbar sonucu gerek duyduğunu da açıkla
mış. Şimdi, Şişli'de biliyorsunuz bitmez tükenmez bir çöp sorunu var; ne denli Fatma Hanı
mefendi zaman
zaman hortumu
eline alıp gösteri
temizliği yapı

özeniyorlar ama olmuyor b4 türlü. Oysa yakın
geçmişe baktığımız zaman lstanbul'un bu konuda da bir kimliği olduğunu görüyoruz, gönül
istiyor ki işletmeler açılırken salt para kazanmak amacıyla değil de şehrin genel dokusuna
birşeyler kazandırmayı da düşünerek açılsınlar.
Kuşkusuz bu derin bir İstanbul sevgisini, bilgisini de gerektiriyor ama bu işi bilenler var, bir
işletme açılırken böyle danışmanlardan yararlanmanın faydası çoktur bence.
.
Bu kez isim belirtek istemiyorum, ama Istanbul'un ünlü balık lokantalarından birisi bölünme geçirdi ve yeni iki lokantanın oluşmasına
neden oldu. Kıyasıya bir rekabetin içine giren
lokantalar eski müşterilerine yerlerini tanıtmak
amacıyla özel davet geceleri de düzenliyorlar,
tabii bu davetlerin ardından da özel yemek anlaşmaları geliyor ki buraya kadar eleştirilecek
birşey yok, ancak bu lokantalardan birisi, hanımlara verilecek öğlen yemeğinden sonra bir
başka salonda da poker, konken vb. oyunları
oynamaları

na
. .da izin

~

verıyormuş

lstanbul' da ardı arkası kesilmeyen bir barlar
furyası yaşanıyor, bunlardan birisi olan Sardun-

hatta onlara
bu konuda
servis vermeyi bile
~abul etmiş.
lstanbul'da
yeteri kadar,
hatta gereğinden fazla
kumarhane
var, lütfen
lokantalara
kadar sokmayın
bu
işi, zaten bir
illet olan kumarın İstanbul' da tadı iyice kaçtı,
hiç olmazsa lokantalar bu işe karışmasınlar.
Geçende önünden geçiyordum, bir zamanların
güzel lokantalarından olan Garden 74 de casino-bar olmuş. Ben tam anlamıyla kumara karşı
olanlardan olduğum için affedemiyorum; ne
denli ticaretin en çok kar etmeyi amaçladığını
bilsem de bazı şeylere aklımın ermediğini de
kabul etmek lazım.
İstanbul Kumarhanelerinin daha çok turistik
amaçlı kullanılması gerektiğine inanıyorum, ya
da en iyi ihtimalle her cebinde parası olanın
alınmaması gerektiğine, çünkü paranın nereden
geldiğini bilmek zor. Geçenlerde gazetede bir
mutemedin taşıdığı parayı ikiye katlamak amacıyla bir kumarhaneye gittiğini ve tümünü kaybetiğini okumuştuk ...
Zaman darlığı neredeyse nefesimi de daraltı
yor, bu yüzden çok istediğim halde Şarap Dostları Çevresi'nin çalışmalarına da bir türlü katı
lamıyorum. Televizyonda yapmış olduğum
programlardan birisine getirmek istiyordum bu
konuyu, oysa bir türlü ona da kısmet olmadı,
şimdi programların birçoğu da kimlik değişti
rince, bu konuyu kitlelere anlatmak olanağım
da kalmadı, hoş çevreye katılan diğer basın
mensubu arkadaşlarımız kendi medyalarında
gereği gibi ilgi gösteriyorlar konuya ama benimki kıskançlık işte, çalışmalara katılamayın
ca yazamıyorum.
Bir başka Kırık Tabak da buluşmak üzere.

ya& Zeytin'e gittim; Bodrum ~ökenli olan bu
barda etrafı izlerken aklımdan lstanbul Barları
geçti. Bizde bar açanlar yurtdışından gezip
görüyorlar, ondan sonra da burada bir uygulamaya gir.işiyorlar onun için de barla~ın hiçbirinde bir "lstanbul" kimliği yok, ya Ingilizlerin
publarına benziyor barlar ya da yarı Amerikan
bar havasındalar, bazıları da Paris'in cafelerine

(NOT: Aylık Car& Men dergisinde Tadımlık
diye bir köşede uluslararası mutfaklardan, yemek yeme deneylerinden ve uluslarası yemek
ustaları ile yaptığım söyleşilerden söz ediyorum, ilgileniyorsanız eğer, izlemenizi öneririm.)

yorsa da, biriken
çöplerin artan sı
caklarla birlikte
ürettikleri mikroplar açıkta satılan özellikle
sebze
meyva
türü gıdalara yapışıp kalıyorlar,

ee devletin et satış kurumları da
mühürsüz ve bozuk et satıyorsa
işler ciddi demektir .. . Dikkatli olun!
Bayramın ikinci gecesiydi, hazır işim gücüm
yok şu Conrad Otelinin ünlü Monteverdi ' sine
gidip de yemek yiyeyim ve sizlere de aktarayım
diye düşündüm. Yer ayırtmak için telefon ettim, ne deseler beğenirsiniz "bayram süresince
kapalıyız efendim!" Bunlar ya bu işi bilmiyorlar ya da bilmiyorlar ... Hiç beş yıldızlı bir otelin
bunca reklam edilmiş lokantası bayram günü
kapatılır mı? O-zaman işler -zayıf diye oteli de
kapatın olsun bitsin. Böyle saçmalık olmaz, ticaretin her kolunda bir adap bir gelenek vardır;
böyle lokantalar haftada birgün belirler ve o
gün kapalı olurlar, bu Pazartesi mi olur ne olur
ona onlar iş akışına göre karar verirler ama burası küçük bir kasabanın tüccar klübü lokantası
· değil ki, koskoca uluslararası bir otelin, durup
dinlenmeden reklamı yapılan bir lokantası. Şu
eski köye yeni adet getiren genç otelcilere kurs
mu açmak lazım nedir.?
Bizim Mutfak Dostları derneğinin son iftar
yemeğine de gidemedim, sağdan soldan da nasıl geçtiğine dair bir ses seda çıkmadı.
Geçenlerde Başkanı aradım, Ergun Beyi ve
nasıl gidiyor? Diye sordum, aynı görüşte birleş
tik. Derneğin artık bir aylık yemek_ -şarap dergisi çıkartması gerekiyor, çünkü lstanbul çok
önemli bir yemek yeme alanı haline gelmeye
başladı.

\
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Kucak mı çifte mi
Nurettin İGCİ
SEViNÇ VE KEDER
Hayat yoludur bu; inişleri ve çıkışları
olduğu gibi sevinçleri ve kederleri de
vardır. Bazen malesef her ikisi birarada yaşanabiliyor.Sevinelim derken bir
başka olayla sevincimiz aniden kederle birlikte karışıyor.
Bizim Şehir Haberleri nam-ı diğer
Kostantıniyye Haberleri 5. yayın yılı
nı bu ayki sayısıyla dolduruyor. Bir
çok kişiye bu 5. yılı doldurmak belki
bir şey ifade etmeyebilir. Ancak, bu
yayını yapmayı ta~arladığımız 5 yıl
evveline gidip, şu Istanbul'a bizim ne
gibi, ne şekilde katkıda bulunabilirizin cevabını aradığımız günlerj anım
sıyorum da; cevabını bulmuş, Istanbul'u anlatan, bu nadide şehrimize sahip çıkılmasını sağlayacak bir gazete
çıkaracaktık. Çıkacaktık da devamını
nasıl ve nereye kadar sağlayabilecek
tik. İşte o zamanların bizim için bilinmeyenin cevabını, bu ay 5. yılımızı
doldurmakla sevinçten uçmaktayız,
sevgili okurlar.
Ne badireler atlattı şu Bizim Şehir
Haberleri; ilk adını , çarpıcı_ olması için Fatih Sultan Mehmet'in Istanbul'a
hitabından alarak Kostantıniyye adı
ile yayına başlanuş , kaç kez yasaklanmış , adının doğruluğu kaç kez tescil
edilip kaç kez sansür edilmiş. H~buki
yayınırrµzın içeriğinde ne vardı? Istanbul, Istanbul; eğrisiyle, doğrusuyla
ve İstanbul'a gönül verenlerin yazıla
n.

Her ne ise bizler bugüne ulaştık ya bir
daha s ırtırruz· yere gelmez.
Reklam vererek bizleri desteklemeyenlerin ise canlan sağolsun. Bu gazete yayınlandığından bu yana bir kez
olsun kara geçmemiş, buna rağmen
yay ına devam edebildiğinden sevincimiz bir kez daha artmaktadır.
Bu sevincimizin keyfiyle yaşayalım
derken 17 Nisan günü öncelikle televizyon haberlerinden Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vefatını
öğrendiğimizde yıkılıyoruz ve yaşa
makta olan sevincimiz tıkanıp kalı
yor. Allah rahmet eylesin, haklarında
konuşuldu, kendisini sevenler tarafın
dan acımasızca eleştirildi. Ölümünden sonra köşe yazarlarını birbirine
dü ş ürdü . Sürekli aleyhinde yazanlara
kına yakmaları tavsiye edildi,
ölümünden sonra hiç değilse Turgut
Özal'ın doğrularını dile getirenler
goygoyculuk hatta döneklikte suçladılar birbirlerini.
Başbakanlığı sırasında aldığı cesur
kararlardan ötürü reformist olduğu inkar edilemeyecek bu değerli insan
pek tabii ki tenkit edilecek, eleştirile
cekti. Adı reformdu yaptığının yani
bazı alanlarda tabuları yıkıyordu, kolay mı idi bu. Pek tabii bu geçişlere
kolay adapte olamayanlar olacaktı.
Öldü, Allah rahmet eylesin. Koyalım
şu şapkamızı önümüze şöyle bir
düşünmeye başlayalım ve de kıyasla
yalım Özal öncesi, Özal sonrası devrini, aynen Atatürk öncesi ve Atatürk
sonrasını kıyasladığımız gibi.
Ben, "artık böyle bir reformist kolay
kolay gelmeyecektir" spe~_lasyonlarına da katılmıyorum, zira Ozal'ın
sağlığında reformist düşünce ve zihniyetini gençlere yeterince aşılayabildiğine de inanıyorum.
Kederli ailesine metanet ve başsağlığı
dileriz.j~

tobüs İstanbul sınırına henüz
gelmişti ki şoför frene basmak zorunda kaldı. Çünkü,
yolu kapatan kalabalık
yüzünden gitmek olanaksız
dı. Aracın çevresi, milyarlık
krediler kapmak için fonların
etrafını kuşatan lüpçüler gibi sarılmıştı. Bu ne
kalabalıktı yarabbi. Tam selamlamak için elini
kaldırdığı sırada, kırk kişilik bandonun çaldığı,
birbirinden nefis nağmeler, o k~lak senin, bu
· kulak benim turlamaya başladı. Unlü klasikleri
büyük bir uyum içinde çalan bando elemanları
na bakarak başını "Bravo" anlamında salladı.
Bunu gören ben de şefinin yüzü güldü. Çünkü,
nicedir hiç kimse tarafından işaretle de olsa

ne ilişkin konuştu. "Size uygun beş fabrika belirledik. Bunlarla ilgili raporlar ve öz bilgiler şu
dosyada" dediler. Bunun üzerine teşekkür etti
ve karar vermek için süre istedi. Acele etmemesini söyleyerek kararını iyi düşünüp taşınarak
vermesini belirttiler.
Seçtiği fabrikaya girer girmez sigortası yapıl
dı, hertürlü sosyal güvence ve olanağa kavuştu.
Aldığı ayhkla düzenli besleniyor, gazete kitap
okuyor, sinemaya, tiyatroya gidiyor, ailesine
para gönderiyor, kalanını da çeşitli hayır kurumlarına bağışlıyordu. Sonra ...
Ani fren yüzünden tekerleklerin ciyaklamasıyla gözlerini açtı. Şoföre ters ters bakıp,
"Kırk yılın başı doğru dürüst bir rüya görüyordum, onun da tamamlanmasına sen engel olkutlanmamışlardı.
dun''. diye söylendi. Ardından da uzaktan görüProtokoldekiler görev _ niteliğine göre dizil- nen Istanbul'a b~arak şunları söyledi:
- "Hey koca Istanbul. Memleketinden kopan
miş, onun otobüsten inmesini bekliyordu. Kalabalığa tebessüm ettikten sonra iki basamağı biri daha sana geliyor. Bakalım beni bağrına
kaplumbağa hızıybasacak mısın, yoksa
la ve kendisini
tekmesi pek kuvvetli
bekleyenleri süze
Merzifon eşeği gibi tepecek misin?"
süze indi. Ayağını
yere basar basmaz
NEDEN Kİ ACEP?
en öndeki kişi, pamuk gibi yumuşa
İş aslanın ağzınday~
cık eliyle onunkini
sıkarak zor işitilen
sa eğer. .
Neden Istanbul' daki
bir sesle konuştu:
- "Hoş geldiniz,
işsizler
şeref verdiniz."
,'
Gül hane' deki aslan
ye~ıne
.
- "O şeref bana
a
ı
~·-..
aı·t."
Iş ve Işçi Bulma' da .
ifı"
kuyruğa girerler?
Validen sonra
ıJ
_~.·
ceketinin düğmele~
rinin ilikli olup ol- madığını gözden l
Şu İstanbul'da çok
Kazmapolitan
oldu be
geçiren Belediye i .~
· i,

~-f

Başkanı, aynanın

j

karşısındaki

~

ağabey

yüzlerce deneme- ~
,
den sonra karar kıl,_d ığı gü_lümsemesiyle Istanbul' a
Gelenlere
Tebessüm Etme ve Yanaklarmdan Muhabbetle
Öpme Kurulu Başkanı falan elini sıktı. Çoğu
öpmek için dudaklarını uzattı, ama hiçbirisine
yüz, daha doğrusu yanak vermedi. Daha ilk
karşılaşmalarında yanaklarının öpülmesine izin
verirse, bunun sonu neye varırdı. Onun için hemen araya bir mesafe koymalıydı. Bu nedenle
fazla da konuşmadı; " Hoşbulduk" ve "Teşekkürler" demekle yetindi.
Dışarıda bunaltıcı bir sıcak vardı, ama onu
konukevine götürmekte olan otomobil buzdolabının sebzeliğine konulmuş, ülke insanını en iyi
yansıtan sebze olan hıyarlar gibi soğuktu. Bir
yandan gazete ve dergilere göz atıyor, bir yandan da binalara, insanlara falan bakıyordu . Araba konukevinin kapısında durduğunda, binadan
fırlayan üç kişi mendili kapıp da kaçacaklarmış
gibi son hızla yanlarına geldi. Biri otomobilin
arka kapılarından ona yakın olanını açıP. karnı
na sancı girmişçesine iki büklüm oldu. Otekiler
ise son zaman larda gelenekselleşen, varsıl
düğünlerinde yerlere saç ılan paralan kapma yarışına girenlerden farksızdı. Yalnız onların kapmaya çalıştığı para değil, bagajdaki bavullardı.
Akşam yemeğinin üstüne neskafesini yudumlarken, gelen üç kişiyle neler yapabileceği-

İGTEYMÖK

Kapatın İstanbul'un
kapılarını,

lahmacun
kokusu geliyor.

Bu yıl dünyada bir çok genç kız
AIDS yüzünden bu sütyeni giyebilıne
111utlu luğuna erişen1eyecek.

Gabrlel Veneto

İs~~nbul:_da 3. köprüye hayır

ÇUNKU, MEMLEKETTE AYI PATLAMASI VAR.
İSTANBUL VE DÜNYA
İstanbul yedi tepe

üstüne kurulu.
Yalan dünya,
kahpelik üstüne.
İSTANBUL ÜZRE KISA KİSA

- Michael Jackson, İstanbul 2000 Olimpiyatları için beste yapacakmış. Çukurların, çamurların üzerinden atlayıp, üzerimize sıçratılan sulardan ve kırmızıda geçen arabalardan kurtulmak için zıplarken mırıldanacağımız bir beste-

Dikkat AIDS!
uyanık olun . .. korunun

ye gereksinimimiz var gerçekten.
- İstanbul hava kirliliği nedeniyle duman altı.
Bu şehrimizdeki öğrenci kardeşlerimize "Dağ
başını duman almış" marşını "Istanbul duman
altı olmuş" olarak söyletmenin zamanı geldi de
geçiyor bile. Qi-

Gabriel Veneto
-------IÇ.GIYlıvı--------
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Hükümet, Istanbul'un sorunlarına el attı

Savaşım
derneği'ne

üye olduk

[B]

izim Şehir Haberleri
Gazet~mizin bağlı olduğu Ibrahim Ayral
Holding A.Ş., AIDS
Savaşım

Derneği

üyesi oldu. dernek
çalışmalarına aktif olarak katılmak
arzusu ile böyle bir girişime karar veren holding yönetim kurulu gazetemiz yönetiminden de çağın en tehlikeli hastalığı olan AIDS ile ilgili her

türlü yazı ve habere yer vermesini istedi , gazetemiz yönetiminice olumlu
olarak karşılanan bu istek, dünyanın
belli başlı metropollerinden birisi
olan İstanbul'umuzun bu konuda bilinçlendirilmesi ve bu bulaşıcı hastalıktan korunması için önemli ve yerinde bir istek olarak değerlendirildi.
Dr. Hannelore Krahnke tarafından
yazılmış ve Arın Yüzbaşıoğlu Namal
tarafından dilimize aktarılmış olan

AIDS'ten Böyle Korunurum - 300
Soru 300 Yarut adlı kitabın bu sayı
mızda itibaren her sayımızda aktarmaya başlıyoruz, böylelikle AIDS
hastalığına karşı tüm okurlarımızı
uyanık tutmuş olacağımız inancında
yız. Aynca bu sayıdan başlayarak gazetemizin bağlı olduğu kuruluşların
amblemlerinin yanına, künyemize
AIDS Savaşım Derneği'nin de amblemini koymaya başlıyoruz . Csj---

Bilmek Korunmaktır
AIDS Nedir?

@
Dr. med. Hannelore Krahnke

AIDS
böyle300korunurum
Soru
300
Çeviren : Arın

AJmanya,
TOırtıtye · Nkl

Yanıt
Yüzba~ıoğlu

Namal

lsviç,., Avusturya we
AIDS Oam,ma ıı...tredeft

Yeni bir immün
yetersizlik tablosu
olan AIDSherkesi
öğrenmeye

zorluyor: HIV,
LAV , HTLV,
Ill,antikor, pozitiflik
testi, bulaştırma,
pozitif, ARC,LAS ...
Bilim böyle pek çok
tanım üretiyor,
basın ise kamuya
iletiyor.
Bukavramların çoğu

insanlara yabancı.
Bilmek AIDS' den korunmanınen etkin yöntemi, bizi
gereksizkorku,gereksiz tedbirlerden koruyacakbir
yöntem.Okurun yenibilgi edineceği düşünülerek AIDS
konusunun iç yüzü aynntılarıylasorulara
dönüştürülerek ele alınmıştır.

AIDS nedir?
AIDS İngilizce birkısaltmadır. Açık şekliyle anlamı
"kazanılmış (yani doğumsalolmayan) bağışıklık
yetmezliği"dir. Bu tıp terimini oluşturan harflerin tek
tek anlamı ise :Acquired(kazanılmış) Immune
Defiency (bağışıklık yetmezliği)Syndrome (sendrom
aynı anda başgösterenhastalık belirtileri grubu).AIDS
kısatması bütünsözlüklere alındığından, yayınların
tümünde tek birsözcükmüş gibi büyük harfli bu
kısaltma kullanılmaktadır.

Immün sistem

Akyuvarlardan birgrup, sürekli olarak vücudu temasd
bulunduğu yabancı maddelere, mantar, tek hücreli ve
virüs gibimikroorganizmalara karşıkontrolde tutar. Bu
akyuvarlar T-, ve B-Lenfositler adını taşımaktadırlar.
Kemik iliğinde üretilen buhücreleri, savunma
hücreleri ya da immün hücreler olarak adlandırabiliriz.
Bunlar hastalık etkeni ile karşılaştıklarında çoközel
yöntemlerlehastalıketkenini yok edecek savunma
cisimleri ve katil hücreler oluştururlar. Bir nahtarın
kilide uyması gibi son derece özgün biçimde çalışan
bu hücreler hedefaldıkları yabancı maddelere saldırıp
onları öldürürler. Busavunma maddeleri kanda antikor
adı altında dolaşı,rlar. İnterlökin ve interferon adlı
kimyasal maddeler ise vücudun savunma gücünü
arttırırlar. Savunmasistemininbütünü zincirleme bir
işleyişiçindedir. Etkene karşı savaş başarıya
ulaştığında vücut normal işleyişine geri döner. Ama
geriye etkenle mücadelenin izlerini taşıyanbir hücre
grubu kalır ki bu hücre grubu aynı etken tekrar vücud
girdiğinde derhal aynı savunma gücünü ortaya koyar.
Bu karmaşık işleyiş T-Lenfositlerin bir alt grubunu
oluşturan T-Y ardımcı hücreleri ya da T4 hücreleri adı
verilen hücreler tarafından yönetilirler. Çok yönlü
savunmasistemi bu yönlendirici güç olmadankumanda
edilmeyen bir itfaiye ekibine benzer. T-Y ardımcı
hücreleri aynı zamandasavunma sisteminin normale
dönüşünden desorumludur. T-Supresor hücreleri ya
da T8hücreleri adındakidiğer T lenfositler de savunma
sisteminin gerektiğiyerde frenlenmesine yardımcı
olurlar.

AIDS

AIDS netürde bir hastalıktır?
AIDS bulaşıcı birenfeksiyon hastalığıdır. Virüsler
aracılığıyla bulaşmakta, bu virüsler belirli hücreleri
tutmakta ve onları zarara uğratmaktadırlar. Bu etki
vücut savunma gücü tarip olanadeksürrnektedir.
İmmün sistem vücudunkendisini hastalık etkenllerine
karşı savunduğu sisteme verilen addır.

nasıl çalışır?

hastalığınınetkeni tanınıyor

mu?

Evet. AIDS hastalarından özel birvirüs türü olan
retrovirüsler izole edilmiştir. Bütün virüsler gibi
retrovirüsler de kendi özümleme yetenekleri
olmadığından yalnız canlı organizmlarda
çoğalabilmektedirler. 1980yılına kadar bilim adamları
retrovirüslere insanda değil,yalnız hayvanlarda
rastlandığını düşünmekteydiler. (si-::::
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. .DİNLENME.
TESISISININ FABRIKA
DUMANI MERAK
KONUSU OLDU
KH Haber Merkezi ..

aşbakan Süleyman
Demirel tarafından
yayımlanan bir genelgeyle Başbakanlık
bünyesinde "İstanbul
Şehirleşme ve Yerleşme Yüksek
Koordinasyon Kurulu" oluşturul
du.

B

kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışa
cak. Başbakan Demirel imzasıyla
yayılmanan genelgede, Yüksek
Kurul'un çalışmalarında gereken
desteğin sağlanmasında, kurul kararlarının eksiksiz olarak uygulanmasında gerekli dikkat ve özenin
gösterilmesi istendi. ·

Yüksek Kurul, şehirleşme ve yerleşme sorunlarına çözüm yolları
nın bulunması ve bu konuda ilgili

Genelgeye göre, İstanbul Şehirleş
me ve Yerleşme Yüksek K9ordi-

azetemiz muhabirlerinin çekbir fotoğrafta
Rumeli Kavağı mevkiinde bir
fabrika dumanı tesbit edildi ve fotoğ
raf hemen ilgili belediye olan Sarıyer
Belediyesi' ne götürüldü, belediye yetkililerinin vermiş olduk.lan bilgiye göre fotoğrafta görünenlerin izahı şöyle:
Sağdaki bina Boğaz komutanlığına
bağlı bir dinlenme tesisi, sol taraftaki
tek katlı yer ise ruhsatlı özel plaj yeri.
Dumanın neden tüttüğü ise açıklan
madı . Bu dumanı tüttürenlerden rica
ediyoruz dikkatli olsunlar çünkü binanın arkasında tutuşmaya müsait ormanlık bölge var. ~

nasyon Kurulu, İstanbul'un şehir
leşme ve yerleşme sorunlarına
çözüm yollarının bulunması, bu
konuda sorumlu ve ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluş
turuldu. Kurul, Şehircilik ve Konuttan Sorumlu Devlet bakanı,
DPT Müsteşarlığı ' nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı, !çişleri
Bakanı, Maliye ve Qümrük Bakanı, Bayındırlık ve Iskan Bakanı ,

Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Çevre Bakanı ' ndan
oluşuyor.

İstanbul'un şehirleşme ve yerleş
me sorunlarıyla ilgili yapılan çalışma, proje ve mevzuat düzenlemeleriyle izlenecek politikalar ve
bu konularda hazırlanacak raporlar, Yüksek Kurul Başkanı tarafından Başbakan' a sunulacak.esi-DEVAMI OTVZALTl'DA

G miş oldukları

VEJDİ RAŞİDOV

ZAHARİKAMENOV
Resim ve Heykel Sergisi
12 N İS AN - 5 MAYIS 1993

SAYILARLA İSTANBUL
ir zamanlar dünyanın en
güzel şehri olarak gösterilen
İstanbul,
bugünkü
görünümüyle, dünyanın en
çok sorunu olan şehirleri arasında ..
Önlenemeyen göç nedeniyle artan
nüfus ve beraberinde getirdiği pek ço~
sorun, İstanbul'u yaşanmaz hale getiriyor. Çarpık kentleşme, hava ve çevre
kirliliği, trafık, gürültü, düzensizlik ve
kargaşa .. Tüm bunlar şimdi İstan
bul'un tanımı gibi..
Bu büyük şehrin sorunları da çok
büyük. İstanbul'la ilgili olarak, arkadaşımız Sedat Acar'ın Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nden derlediği bazı rakamlar şöyle:

B

-İstanbul, kapladığı

alan ve nüfus
Avrupa'run en büyükşehri .
-2600 yıllık bir geçmişe sahip.
-16. yüzyılda nüfusu bir milyonu
aşarak, dünyanın ilk büyük şehirlerin
den biri olmuş.
-Kapladığı alan 5.711 kilometrekare.
-Resmi bir istatistik çalışması bulunmamasına karşın, İstanbul' da 2
milyon civarında yapı olduğu,
Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına
göre bu yapıların yüzde 50'sinden fazlasının kaçak olduğu tahmin ediliyor.
-Nüfusu resmi rakamlara göre 8
milyon, gerçek nüfusun ise şu anda 10
milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
-Nüfusu her yıl ortalama 380 bin
artıyor. Bu, yaklaşık 2 dakikada bir kişinin İstanbul'lu olması demek.
-Türkiye' de şehirlerde yaşayan
nüfus 30 milyon. Şehir nüfusunun üçte biri İstanbul'da yaşıyor.
-32Avrupa ülkesinden nüfusu daha
fazla.
-İstanbulluların ancak yüzde 24'ü
kendilerin İstanbullu olarak nitelendiriyorlar. İstanbul'a gelenlerin yüzde
70'i Doğu Anadolu ve Karadeniz

-

~

ONi- -

SANAT GA LER i Si

Zahari Kamenov
30 Temmuz 1949' da
Vidin şehrinde
doğdu .1974'de Sofya Güzel
Sanatlar Akademisi'ni bitirdi.
İspanya'da Barselona "Juan Miro
"Vakfında, Almanya'da
Nürnberg kentinde'
Yugoslavya'da Rieka'da
düzenlenen sergilere katıldı .
Bulgaristan'ın

açısından
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Krakov,Varna,Gabrovo,Sanpaulo
Lüblyana ve Baden Grafik
Bienalleri 1985 - 1987 yıllarında
ödül aldığı bienallerdir.1988
yılında Gabrovo Uluslararası
Mizah Bienali'nin Büyük ödülünü
ve 1988 - İtalya "Miketi "Vakfı
Grafik ödülünü kazanan Zahari
Kamenov Sofya'da çalışmalarını
sürdürmektedir .
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Pendik Belediye Başkanı:"lstanbul'u mafya yönetiyor"
endik Belediye Başk;a
nı Burhan Köseoğlu, Istanbul' u mafyanın yönettiğini söyledi. Bir belediye
başkanının ne kadar dürüst, ne
kadar çalışkan olursa olsun işle
ri, üstesinden gelemeyeceğini
söyleyen Köseoğlu, işlerin
dürüstlükle yürütülmediğini belirtti.
Köseoğlu'nun 2 Şubat günü,
Milliyet Gazetesi'nde, "Başkan
Patladı" başlıklı yazıda yer alan
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görüşleri şunlar:

İstanbul dükalığında köşe
dönmecilik gerçeği karşısında
yer altı örgütleri sistemleştiler
ve halka kadar indiler. Bir bakı
ma mafya halklaştı. Ş~nu
açıkça söylüyorum: Istanbul'u
mafya yönetiyor.

İstanbul'un başında namuslu
dürüst insanlar var. Gecelerini
gündüzlerine katarak çalışıyor
lar, ama o sistem öylesine oturmuş ki, bu insanların çabaları
yalnızca olayların peşinden gitmelerine yetiyor.
Hazine arazilerin yıllarca
gözümüz
gibi
koruduk.
Köyümuzde Hazine arazisine
gireni lanetlerdik. Şimdi,
yüzyıllarca koruduğumuz Hazine arazileri, dışarıdan gelen insanlar tarafından işgal ediliyor,
onu korumak isteyen insanlarda
öldürülüyor.
Bunların önüne yalnızca be~ediyenin gücüyle geçilemez.
Is tan bul' a kentsel olağanüstü
hal gereklidir. Yetkileriyle, . yönetimiyle yepyeni bir modele

ihtiyaç vardır.
İstanbul' da yönetici olan insan hasta değilse, belki hırsız
dır. Ben hastayım, tansiyonum
yirynilerde dolaşıyor.
Is tan bul' da araziye hücum
var. Ekmek çalanın hırsız damgası yediği ülkede, milyarları
yutanların karşısında tek bir
yaptırım gücü yok.
Yalnızca gecekondu değil,
kaçak inşaat sorunu da var.
Bugünkü imar yönetmeliği içinde kentl~ri koruyamazsınız, hele hele Istanul' u asla. Zabıta
memurları ölüm tehdidi altında
çalışıyorlar, ben de ölüm tehdidi alarak görev yapıyorum.
Kaçak inşaatları mühürlüyoruz; ruhsat almaları için bir ay
süre veriyoruz, ama yine ruhsat

MAFYANBUL

almıyorlar. Pendik Belediyesi' nde görev yapan 30 zabıta
memuru bulunuyor. Kaçak bir
inşaatı yıkmaya gittiğimizde,

bütün mahalle toplanıp taşlarla,
sopalarla üzerimize hücum ediyor.
Her ay yüzlerce kaçak bina
yapılıyor. Jandarma istiyorum,
vermiyorlar. Zabıta memurunu
dağlarda savaşmak için mi kullanacağım? Canını dişine takan
kamu yöneticileri, istedikleri
kadar çırpınsınlar, işler çığrın
dan çıkmlş, İstanbul bu gidişle
bitmiştir.

Polisin müdahale etmesi gerekir. Eğer" bir yer göz göre göre elden gidiyorsa, o zaman polis de başedemiyor demektir. r ,,._ _,_
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XV ., XVI. ve XVII. Yüzyıllarda
•
Akdeniz kentlerinin yapısı ve Is tanbul
Eski sefaletler, yeni sefaletler:
Salgın hastalıklar

Fernand BRAUDEL' den derleyen
Kerim FERSAN

orkunç ziyaretçi veba için
mükemmel olmayan, ancak
fikir verebi len bir harita
yapmak şimdiki bilgilerimizle mümkündür. Hiçbir
kent, bu yüzyıllarda vebadan kurtulamamışur. Ancak
"doğu kentleri", vebanın tekrarlanan darbelerine diğer kentlerden daha fazla maruz kalmışlardır. İstanbul ' da ve Asya'nı n kapılarında
veba sürekli olarak yerleşmiştir. Buralar salgınların potası olup, hastalıklar Bau'ya buralardan yayılmaktadır. Kıtlıklarla birleşen bu
afetler, kent nüfuslarının sürekli olarak yenilenmesine yol açmaktadır. Gerçekten de veba
ve diğer salg ınlar , ancak maddi ve gıdasal
zorluklar döneminde ağ ır olabilmektedi rler.
Bau'nın çok uzun zamandan beri bildiği eski
bir gerçek olarak, açıklık ve sa lgın elele tutuş
mal'tadırlar. (1/221). Yine çok uzun zamandan
beri, her kent, aromalı bitkilerle dezenfeksiyon, vebalılara ait eşyayı ateşle yok etme, mal
ve insanların karantinaya a lınmaları , doktor
istihdam etme, sağ lık karnesi uygulaması gibi
yöntemlerle felakete karşı kendini korumayı
denemektedir. Zenginler selameti kaç ı şta bulmaktadır. Felaket haberi alınır alınmaz bunlar
hemen komşu kente veya kır evlerine kaçmaktadır lar. Kentlerin genellikle çok say ı da
çiftlik ve tatil evleriyle çevrili olmalarının nedeni veba salgın ı geldiğinde halkın kırlara kaçması idi. Yine de "Kent halkı " sözü nden ,
zenginleri anlamak gerekmektedir. Çnük fakirler, salgına yakalanan kentte kalmakta ve o
andan itibaren de göz alona alınmakta, kuş 
kuyla bakılmakta ve biraz uslu dursunlar diye
gösterilen cömertlikler sayesinde doyurulmaktadırlar. Belik de çağımızda da sürege len
derin sınıfsal kinlerin kaynağındaki çauşma
nın kökeni budur.
XVIl. yızyılın ilk yarıs ının büyük salgınları
bir önceki yüzyıldakinden farklı bir vehamete
sahiptir. Kentler XVI. yüzyılın ikinci yarısın
da daha yum uşak deneylerden geçmiş olmalı
dırlar. Akla ilk gelen açıklamalar şunlardır:
Nemlilik ve soğuğun artması, Avrupa ile Doğu arasında daha doğrudan ilişkiler. .. Fakat
acaba, doğu neden daha fazla felakete uğra 

K

rı olacaktır.

Bu uzun bunalımla birlikte kaybolan nedir?
Kendi kaderine egemen, bahçeleri, meyvalık
ları , bağları , buğday tarlaları ve yakındaki sahilleri ile karayollarının ortasında korunan

Kentler XVI. yüzyılda sadece
vebaya avolmamaktadır.Cinsel
hastalıklar,araki humması

dizanteri ve tüfüs de onları
kedere boğmaktadır.
Hastalıklar daha narin olan
gezginci kent ordularını da
ihmal etmemektedir

maktadır?

Kentler XVI. yüzyılda sadece veba av olmamaktadır. Cin el hasta lıklar, araki humması,
dizanteri ve tifüs de onları kedere boğmakta
dır. H astalıklar daha narin olan gezginci kent
ordularını da ihmal etmektedirler: 1593- 1607
Macaristan savaşı sıras ında ungari sche Krankenheit adı verilen bir cins tifüs Türklere ve
Macarlara dokunmazken, Alman askerlerini
mahvetmiş ve İngiltere'ye kadar bütün Avrupa'ya yayı lmıştır.
Salgınlar, kentlerin sarsıntı lı ve düzensiz hayatlarında görülen, ancak XV!Il. yüzyılda sona edebilecek olan ve sadece fakirlerin maruz
kaldıkları "toplumsal katliamların" sorumlu larıdır. (U 122).
Vazgeçilmez göçmen
Alışılmış bir başka çizgi: Kentlerin proleteryası kendini, ancak yenilenen göçler sayesinde devam ettirebilir ve zorunlu olarak arttıra
bilir. Kent, her türlü i şe gönüllü, ebedi dağlı
göçmenden başka , talebine yetecek sayıda,
her yönden gelebilecek bir proleter ve maceracı kitlesini de cezbetme ayrıcalık ve yeteneğine sahi ptir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun da bütününde,
devletin tenedimine ve koyduğu yasaklara,
ayırca esnaf kuruluşlarının ş üpheyle karşıla
malarına rağmen , hiçbir kent yoktur ki ; aşın
nüfuslu, tahilsiz kırlardan kesintisiz o larak
göçmen kabul etmesin. "Bu kaçak ve umutsuz
emek gücü, bahçeleri, ahırları ve evleri için
hizmetkara ihtiyaç duyan zenginler için bunları ucuza sağlamanın bir kaynağıdır'' . Bu sefiller, kölelerle bile rekabet etmektedirler.
(1/223).
Akdeniz'in bu vazgeçilmez göçmen leri , her
zaman, zor durumda kalmış veya düşük nitelikli insan lar değillerdir. Çoğu zaman kendile-

!~.

maktadır. Ancak yıkılan kurumların çoğunun
zaten ayakta zorlukla durduğunu da kabul etmek gerekir. (1/225).
Yıllar geçmekte ve iç bunalımlar, bitmez
tükenmez kavgalar, onları öncelleyen ve izleyen ekonomik zorluklar Akdeniz'i sarsmaktadır. 1453'de bir çok nedenden ötürü simgesel
nitelikte olan İstanbul'un fethi olayı meydana
ge lmi ştir. Bu ve benzeri olaylar, büyük devletlere karış etkin bir mücadeleyi sürdüremeyecek o lan kentsel devletelerin kaybediş süreçlerinin örnekleridir. Artık oyunu sürükleyen
büyük devletlerdir. Yüzyılın başında kentler
baş ka kentleri ele geçirerek topraklarını genişletiyorlardı. Ancak bundan böyle galip gelenler, Türk, İspanyol ve Fransız hükümdarla-

riyle birlµcte-, kentsel hayat için en az o nl ar Zengin lerin söz konusu o lud ğ u yerlerdekine
kadar geı;ejdi olan yeni teknikleri de berabe- benzer olarak; bu olguyu moda ve kapris kavrinde geti rmektedirler. Sefa letle~i değil de . ramlanyla açıklamak mümkün değildir. Mülk
dinleri y~nden kovulan Yahudifer, bu tek- sah ibinin yanaş malarının da yanında oturdukl a rı bu villalar ve kıı evleri, aynı zamanda
nik transferi konusunda benzersiz bir röl oykentsel para sayes inde elde edilen toprakların
namışlardır. İ spanya'dan atıl an Yahudiler önce Selanik ve İstanbul ' da perakendeci tüccar toplumsa l fethinin i şaretleridir. Bu muazzam
hareket köylülerin verimli tarlalarını da dı şa
olmuşlar, sonra da işlerini yavaş yavaş geli ş ti
rerek, ticaret alanında İspanyollar, Ermeniler rıda bırakmaktadır.
ve Venediklilerle rekabet edecek noktaya gel- Böylece kentler ile kırlar arasında akımlar ve
karşı akım lar meydana gelmektedir. XVI. ve
mişlerdir. Beraberlerinde, Doğu Akdeni z'in
bu iki büyük kent ine, matbaa, yün ve ipek XVII. y ü zy ıllarda kırl a rdan kentlere olan
endüstril eri ni ve bazı söy lenti lere inanmak ak ım , zenginler de dahil olmak üzere yoğu n 
İuk kazanmıştır. Aynı dönemde, çiftlik sahibi
gerekirse, sahra topu kundaklarının yapım sır
Türkler ' de köylerini ve bağ ımlı köylülerin
larınıda getirmiş l erdir.
Büyüyen ve imar faaliyet lerini geliştiren kent- terk ede rek yakın ke ntlere göçmektedirler.
(1/225).
ler tarafından cezbedilen ler arasında, sayı l an
az da olsa gezginci sa natçı veya tüccar gib i Kentsel siyasi bunalımlar
Kentelrin içine düştüğü bu zorluklar, bulanık
nitelikli göçmen ler de bulunmaktadır . Kent
tarihlerinin, günü gününe gerçekleşen yaşam 
onları proleteryadan daha fa rklı nede nlerl e
larının ·ve yüzyılın ilerlerken onları acımas ı z
çekmekte ve kent lere göçenler aras ınd a ya lnız
faki rler değil senyörler ve zengin toprak sa- ca içine so ktu ğu siyasal çatışmaların dramatik
görü ntüsü ne sahiptir. Ancak bu seyirlik tarihi
hipleir de bulunmaktadır.
Kente doğru tam bir "taş ınma" söz konusu ol- fazla abartmaya lım : Çünkü özellikle o çağın
in sa nl arını , ister cellat olsunlar, ister kurban,
maktadır. Akdeniz' deki göçlerin bir öze lli ğ i
de kentlerin , şato sahiplerini ve şa to l a rı da duyguları nedeniyle yargı l amak doğru olmayacaktır. Onları öğüten süreci de an la mak
kendine çekiyor o lm as ıdır. Ancak bu göç,
mevsimliktir. Yine de, kırdaki evi ne sık sık şarttı r. O çağda devletler başarıya ulaşma
dönse bile, kentte kendine bir saray inşa ettir- sü reçlerini devam ettirmektedirler.
Buna rağmen kentler, boyunduruğa girmeden
miş olan se nyör a rtık bir kentlidir. XVI.
önceki özelliklerini ko ruyarak yaşamayı
yüzyılda o ldukça gene ll eşen bu o lay lar, ş u
sürdürmektedirler.
bildiğimiz "burj uvaca aç ık hava m erak ı " nın
öncellemesi olm a lıdır. Kır evi, daha o sıra lar Siyasal tarihler çok uzun kentsel felaket li steleri içermektedirler. Darbe yiyenler, kurumlar
da bir lüks ve bir moda sorunudur. (1/224).
ve adetl erle birlikte ekonomi, yaratma beceriYaz gelince kentte ya lnızca fakirler kalmaktasi ve bizzat kent halkının mutluluğu da oldır. Çünkü zenginler kırlara çek ilmi ş l e rdir.
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kent, yani ortaçağı kenti kaybolmuştur. Bu
kent, tarihte görünüm ve gerçeklerin zaman
içinde kaybolması genel kuralına uygun olarak, arkasında şaşırtıcı süreklilikler bırakarak
s ilinmiştir. (1/226).
Tarihçilerin, XVI . yüzyıla ait belgeleri bulamadıkları zaman , ihmalkarlıklar, yangınlar ve
yağmalarla birlikte ve hatta daha fazla, kentsel devletten karasal devlete geçiş sürecini ve
bunun sonu cunda ortaya ç ıkan ve her şeyi
alt-üst eden kurumsal uyumsuzlukları suçlaması gerekmektedi r. Çünkü o sıralarda ne
kent-devlet tam olarak kaybolabilmekte, ne
de karasal-devlet tam olarak onun yerine geçebilmektedir.
Kentler, XV . ve XVI. yüzyılların uzun siyasal
bunalımı sırasında, bir çok darbeler alarak yaşamaya devam etmişlerdir. Karmaşanın etkilerine maruz kalmışlardır ve bunlara uyum
sağlamak durumundadırlar. Bu değişim, genellikle hepsi birden seçi len şu seçenekleri ortaya çıkarmıştır. Boyun eğmek, ihamet etmek,
tartışmak, kaybolmak, toparlanmak, teslim olmak, veya kendini satmak, akılcı ya da muhteri o larak mücadele etmek ve tutunmak ...
Ancak yaşamaya devam etmenin bedeli her
zaman; uyum sağ l amak olmuştur. (1/227).
Ayrıcalıklı nakit kentleri
Devletler ne her şey i bünyelerinde toplayabilmeye ve ne de· her şeyi omuzlamaya muktedir
olmaktadı rlar. Bunlar yeni ve olağandışı görevlerine uymayacak kadar ağır-kanlı makinelerdir. Kır ekonomisi, kentsel ekonomiyi
boğmaya devam etmektedir. Kentler halıi
sü rükleyici özelliklerini koruyarak yaşamak
tadırlar. Böy lesi kentlere sahip olan devletlerse, onlara alı şmaya ve tahammül etmeye mecburdurlar. (1/227). Üstelik bağımsız kentlerin
bile karasal devletlerin mekanların a yaslanmak zorunda ol malarıiıdan ötürü bu anlaşma
doğaldır.

XVI. yüzyılın bu büyük kentleri , çevik ve tehlikeli kapitalizmleriyle, dünyanın ·tümünü
kavrayarak, sömürecek boydadırlar. Örneğin
Venedik, yalnızca sahip olduğu toprağıyla veya inatla sö mürdüğü kıyı ve adalardan oluşan
imparatorluğuyla açıklanamaz . Fiili olarak
Venedik, Türk İmparatorlu ğ u ' nun koskoca
kitlesinden, tıpkı asalak bir sarmaşığın, yapış
tığı ağalardan beslenmesi gibi yarar sağlanak
tadır. (1/228).

~----------------------------- HABERLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,
Böylece büyük devletler ve imparatorluklar
önce mekanları ellerine geçirmekte, buraların
ekonomisini tek başına sömürmekte, ancak
kısa bir süre sonra da aciz kalmaktadırlar. Bu
acz, kapıyı kentlere ve tüccarlara yeniden açmaktadır. böylece, servet edinenler tüccarlar
ve kentler olmaktadır. Ve devletler efendi olacakları yerde, kendi evlerinde bile, bazı uyruklarına ayrıcalıklar tanım ak zorunda kalmaktadırlar. (1/229).
Krallık ve imparatorluk kentleri
Napoli ve İstanbul
Demek ki karasal devletlerin el koymu ş olmalarına rağmen , ekonomik konjonktürün dalgaları sayesinde, devletin onlara terkettiği görevleri taşıyan XVI. yüzyıl kentlerinin, bazıla
rında ölçüsüz olmak üzere insan ve zenginlikten yana büyümelerinde şaşılacak bir şey yoktur.
Büyük devletle en erken anlaşma yapmış olan
kentlere en iyi örnekler, kuşkusuz Napoli ve
İstanbul'dur. Os manlı devleti, gücünün kabul
ettiren ilk merkezi devlettir. Napoli ve İ stan
bul da, Akdeniz' in en kalabalık iki kentidirler.
Şüphesiz her ikisi de güzel kentsel "canavarlar" ve muazzam asalaklardır. Londra ve Paris
aynı özelliklere çok daha sonra sahip olacaklardır. Asalakların bünyesinde devlet tarafın
dan para ve olanaklar yoğunlaştırılmaktadır.
Hizmet etmeyen ve daha çok rantiye olan bu
büyük kentler, sözü edilen bu yoğunlaşma sayesinde yaşamaktadırlar. (1/230).
Napoli, Güney İtalya ' nın boyutlarına karşılık

meler,

"çay ırlar"

ve gezinti

a lanl arıyla kaplı 

dırlar. Kurşun çatıyla kaplı

400' den fazla cami bulunmakta, bunların her birinin etrafında
açık alanlar bulunmaktadır. Süleymaniye Camisi "önündeki açık alan; medresesi, kütüphanesi, darü şşifas ı , imareti, darülkurrası ve
bahçeleriyle tek başı na bir mahallenin kapladığı yüzeyi i şgal etmektedir.
Nihayet evleri bir birinin üzerine s ıkı şık, al
çak, "a la turquesque" biçimde ve ahşap, kerpiç ve iyi pi şirilmemi ş tuğlalarla inşa edilmiş
lerdir. Ön duvarları uçuk mavi , pembe, sarı
renklerle badana edilmiştir" . Sokaklar "dar ve
dolambaçlı olup, ölçüleri birbirine uymamaktadır" . Bunlar her zaman taşdöşeli de değildir
ler. Çoğu zaman da yoku ş turlar. Bu sokaklarda yaya veya atlı olarak dolaşılmakta, arba asla kullanılm amaktadır. kentte yan gınlar s ıktır
ve saraya bile sıçramaktadırl ar. 1564 sonba-

olmuş tur.

Pera , "oldukça büyük, kalabalık,
Latin ve Rum
tüccarların meydana geti rdi ğ i zengi nler kentidir. Bunlar çoğunlukl a çok zengin olup, Türk
usulüne göre giyin mekte, görkemli ev)erde
oturmakta, karıl a rını ipek ve mücevherlerle
donatmaktadırl ar. Biraz fazla süs lü bu bayanlar, "o labildi ği n ce fazla düzgün sürdüklerinden, bütün varlıklarını giyinmeye bütün güçlerini, parmaklarına taktıkları yüzüklerle, baş
l arına taktıkları çoğu zaman sahte ta ş l arla
süslenmeye tahsis ettiklerinden, olduklarından
daha güzel görünmekted irl er". Seyyahların
birbirine karıştırdıkları Galata ve Pera bu arada "Orleans'a benzeyen bir kenttir". Rumlar
ve Latinler, buranın efendileri o lmaktan uzaktırlar. Fakat orada yaşamakta ve istedikleri gibi ibadet edebi lmektedirler. "Özellikle Katolik dini bu kentte tam bir serbestlik içinde,
alafranga

inşa edilmiş", halkını

kartmaktadır) iş sağlamaktadır. Yılda yaklaşık

200.000 s ı ğır tüketilmekt edir ki; bunun
35.000'i pa stırma yapım ınd a kullanılmakta
dır. Ayrıca 4 .000.000 koyun ve 3.000.0000
kuzu yeni lmekte, bunların üzerine fıçılar la
bal, şeker, pirinç, çuvallarla peynir, havyar ve
deniz yolu ile getirilen 7.000 ton kadar tereyağı tüketilmektedir.
Doğru olamayacak kadar kesin ve tamamen
sahte olamayacak kadar da resmi olan bu sayılar, önem sıralamalarını saptamaya yeterli
olmak tadır. Kuşku s uz İs tanbul , İmparatorlu 
ğun muazzam kaynaklarından ölçüsüz bir biçimde beslenmekte ve bu işi, titiz, otoriter,
ekonomiyi yönlendirecek niteliklere sahip bir
hükümet tarafından örgütlenen bir sistem dahilinde yapmaktadır. İa şe alan ları , ulaşım araçlarına, narha, gerektiğinde başvurulan zorla
alım yapma yöntemine uygu nluğaz göre sapt a nm a ktadır. Otorite r bir düzenleme, hangi
malların , İstanbul'un hangi limanlarına boşal
tılacak larını belirlemiştir. Örneğin Karadeniz
bu ğday ı Unkapanı'na gelmektedir. Fakat tabii
ki ticaretin tümü resmi biçi mde olmamaktadır. Kent, kendi ağırlı ğıyl a, kendini büyük bir
çekim merkezi haline getirmektedir. Buğday
ti caretinde; küçük Karadeniz taşımacılarını
sömüren madrabazlar ile Boğaziçi ' nin Avrupa
kayısındaki Yeniköy veya Tophane'de oturan,
muazzam servetlere sahip olan toptanc ıl arın,
Ege adal arından B atı Avrupa'ya buğday kaçı
ran Türk ve rum tekne reislerinin varlığ ın a da

Büyüyen ve imar faliyetlerini
geliştiren kentler tarafından
cezbedilenler arasında sayıları
az da olsa gezginci sanatçı veya
tüccar gibi nitelikli göçmenler
de bulunmaktadır

gelmektedir. İ s tanbul ise çok çabuk oluşan
muazzamTürk İmparatorluğu ' nun imajına uygundur.Kent bütün kitlesi itibariyle bu evrimin eğrisini izlemi ştir: Fethin hemen ertesinde, 1478' de belki de 80.000 kişilik bir nüfusa
sahiptir. l 520 ile 1535 aras ınd a 400.000,
yüzyılın sonunda ise, Batılıların söyledikelrine göre 700.000 ki şi lik bir nüfusa ul aşm ı ştır.
Bu daha sonra, XVIl . ve XVIII. yü :ııyıllard a
Londra ve Paris'in, siyasal lüksün her türden
ekonomik paradoksa ve öncelikle de olanaklarının ve kendi üretiminin üstünde aşama
lüksüne izin verdiği şu ayrıcalıklı kentlerin ne
olacaklarını haber vermektedir. Zaten tıpkı
Paris ve Londra gibi İ stanbul da, aynı nedenlerle XVII. ve xvm. yüzyıllarda hiçbir gerileme belirtisi göstermeyecektir.
İstanbul bir kent değil, adeta bir yığılma bölgesidir ve kentsel bir devdir. Yerleştiği bölge
onu, kendisine rağmen bölmekte, hem ululuğunun, hem de sorunlarını ol u şturmaktad ır.
Haliç ve çoğu zaman kötü hava koşullarının
hüküm sürdüğü Marmara'dan, "ceza landırı cı
deniz" Karadeniz 'e kadar yegane emin s ı ğı
nak durumundaki Boğaziçi olmaksızın , ne
Konstantinopoli s, ne de onun mirasçısı olan
İstanbul kavranabilir. Fakat kentsel mekan ,
birbirini izleyen su yüzey leri ve çok fazla geniş sahil şeridi tarafından bölümlere ayrı lmı ş
tır. Bir denizciler ve kayıkçılar toplulu ğu , binlerce sandal, kayık, mevna, pereme ve Üsküdar ile Avrupa kıyıları arasında hayvan taş ı 
yan tekneleri hareket helinde tutmaktadırlar.
" Rumeli Hisarı ve Beşiktaş , B oğaziçi'n in
güneyinde iki müreffeh sa ndalcı köy üdür".
Biri malları , di ğeri h ayvanları ta şı m aktadır.
Bu sonsuz ve yorucu kentin bütünlüğünü sağ
layan emek için her zaman i ş vardır. 1574'de
İ s t a nbul'a gelen Pierre Lescalopier şunları
kaydetmektedir: "Peremelerde efendilerinin
izniyle kurtarrnalıklarını kazanan Hıri s tiyan
esirler vardır" .
Kenti oluşturan üç yerleşim bölgesinden biri
olan ı<;onstantinopl veya Stanbul veya İstan
bul en önemlisidir. Buras ı Haliç ile Marmara
arasında yer alan ve kara tarafına bir çifte sur
tarafından kapatılan o lan ş u üçgen kenttir.
"Zaten" bu surlar, "çok iyi değillerdir". Surların "her yerinde çok say ıda harabe bulunmaktadır". 13 ila 15 mil uzunluğ undadırlar.Oysa
Venedik surları sadece 8 mildir. Fakat bu
kentsel alan ağaçlar, bahçeler, meydanla, çeş-

evleriyle karşılaşurmakta hiçbir sakı nca yoktur.
Bu muazzam kentsel birikim a lanının bir
günlük buğday ihtiyacını, 1581 Martı'nda Mı
sır 'dan gelen 8 gemi ancak karşılayabilmiştir.
(1/233). 1660-1661 ve 1672- 1673 yıllarına
ait bazı say ılar, İ stanbul ' un geçen yüzyılda da
aynen var olan iştahının boyutlarını şeki llen 
dirmektedir. Kent günde 300 ila 500 ton buğ
day tüketmekte, bu tüketim 133 fırına (as ıl İ s
tanbul ' daki 84 fırından 12 tanesi francala çı

şahi t olmaktayız.

h arında,

7 .500 a h şap dükkan bir anda yanmış
Bu büyük kentin içinde kendi başına bir
kent olan bedesten, Lescalopire'nin d edi ği n e
göre "bir saint Germain fuarı gi bidir". Lescalopire, bu çarışın ın ; "güzel taşl arda n yapılmış
merdivenlerine ve çok güzel elbiselerine ayrı
ca altın veya simle işlenmi ş pamuklu çamaşır
satan dükk anl arına ... ve güzel ve kibar her şe
yi"ne bayılmı ş tır. Bir ba şka büyük çarış da
Atpazarı ' dır. (1/232).
Nihayet hepsi nin en değer li si; kentin güney
bumundaki saraydır. Bura s ı birbirlerine ekl enmiş bir sa raylar, köşk l er ve bahçeler
bütünüdür. Kuşkusuz İ stanbul , her şeyden önce Türklerin kentidir.
Bu kente on l arı n beyaz sa rıkl arı egemendir.
XVI. yüzyı lda olduğu gibi XVlll. yüzy ılda da
kent nüfusunun % 58'ini o lu şturmaktadırl ar.
Bunun ay nı zamanda a nlamı ; bu kentte çok
say ıda mavi sarıklı Rumlara, sarıklı Yahudilere, ayrıca Ermeni ve Çingenelere de rast l andığıdır.
.
Haliç'in öteki kıyı s ında Galata, güney sahillerinin meydana getird i ği şeridi işgal etmekte,
" her biri aç ıkta bir kadırga in şa edebilecke
uzunlukta olan, iyi bir biçimde yerleştirilmiş,
aşağı yukarı 100 kadar yatağı olan " Kasımpa
şa Tersanesi 'y le devam etmektedir. Ona daha
güneyde "top ve barut yapı l an" Tophane birtı r.

leşmektedir.

Galata yalnızca Batılı tekneler trafından ziyaret edilen bir lim andır. Yahudi komisyoncular, dükkanlar, antrepolar, şarap ve arakın su
gibi aktığı ünlü meyhaneler burada bulunmaktadır. Arkada, yükseklerde Pera Dağl arı
bulunmaktadır ki; Batılı temsi lci ler arasında
burada ikametgahını ilk kuran Frans ı z elçisi

İta l ya nların 'dayak yiyenler ayini ' ne varınca
ya kadar uygulanmaktadır. Corpus Christi
gününde caddeler iki üç Yeniçerili'nin koruması a ltınd a süslenmek te, onlara da bir kaç
akçe verilmektedir."
Asya kıyısındaki Üsküdar, diğer ikisinden
farklı bir üçüncü kentin baş l a n gıcıd ır. Burası
İ stanbul'un kervan durağıdır ve muazzam Asya yo llarının başlangıç ve bitiş noktasını meydana getirmekted ir. Buradaki kervansarayların ve h a nl a rın say ı s ı il e Atpazarı'nı n
büyüklüğü bu durumu kanıtlamaktadır. Üsküdar'ın deniz üzerinde iyi s ı ğ ınak sağ l aya n bir
limanı yoktur. Mallar şa n sa güveni lip acele ie
karşı kıyıya geçiri lmek zorund adır. Bir Türk
kenti o lan Üsküdar, bahçeler ve hükümdar
ikametgahlarıyla doludur. Padişahın burada
büyük bir saray ı vardır ve onun bu saraydan
ç ı kıp fırkateynle Aysa kıyılarına "eğ l e nm ek
üzere" gidi ş i , halk için tam bir gösteri olmaktad ır.

İ stanbul yerl eşimi nin tasviri, eğer tabloya dış
mahallelerin en öneml isi olan Eyüb katılırsa
hamam o lacaktır. Haliç' in girişinde, Kağıtha
ne Deresi'n in ağz ında bulunan Eyüb'e Boğa
ziçi'nin iki kıy ı s ı boyunca Türk, Rum, Yahudi köylerinin; bahçıvan, balıkçı , denizci köylerini topl a mını da ek lemek gerekmekted ir.
B oğaziçi'n de en önce zenginlerin yazlık ikamet gah ları , taş zeminli , ahşat tek katlı ya lıl ar
o larak inşa edi lmi şlerdir. Bir kıyıdan di ğerin e
hiçbir komşunun mahremiyete engel olamayacağı bu Boğaz içi evlerinde "çok say ıdaki
c umbas ız pencereler" sonun kadar aç ılmakta
dır. Bu "zevkli ve bahçeli" evleri Floransa kır

Böylese İstanbul, İmparatorluğun binlerce
ürününe ek o larak Batı ' nın kumaş ve lükse
eşyalarını da tüketmektedir. Bunların karşılı
ğınd a kent hiçbir şey veya hemen hemen hiçbir şey vermemektedir. İ stanbul'un; limandan transit geçen yün balyaları, koyun, sığ ır
· ve manda derileri hariç, imparatorluğun diğer
büyük çıkış limanları olan Jskenderiye, Trablu sşa m ve daha sonra da izmir' le karşılaştıra
bilecek bir yanı yoktur; Başkent, zenginlerin
ayrıcalığından yararlanmakta, başkaları da
onun için ça lı şmaktadır. (1/234).
Çok büyük kentlerin yargılanmasında, çekince koymaksızın tamamen karşı tarafı tutmak
mümkün değildir. Veyahut; onların da var olma nedenlerini n bulunduğunu , tarihin, onların
hayranlık verici entelektüel ve siyasal araçlarını gözlerönüne serebileceğini baştan kabul
temek gerekmektedir.
Başkentler, bütün uygarlıkların geliştiği üretken seralarıdır. Başkentler bir düzen yaratmaktadırlar. (1/235).
XVI. yüzyı ld a diğerlerinden çok farkı ! kentler, başkentler ortaya çıkmaktadır. Fakat onlar
ancak bir sonraki yüzyılda baş role yükseleceklerdir. Çnükü ekonomik gerilemenin en
hızlı döneminde, akıtıya karşı gelerek refahı
artı rabilecek, kendini kabul ettirebi lecek yegane giriş im , o dönemde kuşk u suz yalnızca
Modem Devlet biçimi o labilirdi. XVI. yüzyı
lın sonundan itibaren büzülme eareleri gözle
görü lür hale geldi ve her durumda ekmekleri
garantiye alınm ı ş kentlerle, sadece kendi ekmekleri sayesinde geçinen kentler arasındaki
farklılıklar belirginleşmeye başladı. İkinci kategoriye girenler, daha o zamandan ekonomik
h ayatın akıntısına göre duraklama dönemine
girmekte, akan su lar durulmakta ve bu kentlerin ekonomik çarkları daha yavaş dönmektedir. (1/236).
Daha şimdiden konjonktür
Kentlerin dinamik tarihi şu yapıyı gözler önüne sermekted ir. Kentler motorlar gibidirler,
dönerler, hı z l anırlar, sonra hızları kes ilir; fakat ye ni de n harekete geçebilmeleri
mümkündür: Varlığından artık emin olduğu
muz evrim ve konjonktür sayesinde XVI. ve
XVU. yüzyıl kentlerinde bir büzülme yaşana
cak tır. (1/236)
NOTLAR
-(Özgün adı : " la Mediterranee et le monde
mediterraneen a l'epoq ue de Philippe II."
o lan, "Akdeniz ve Akdeniz Dünyası", Fernand BRAUDEL, Frans ı zca aslından çeviren
Mehmet Ali KILIÇBA Y, Eren Yayıncılık ve
Kitapçılık Ltd. Şti., İstanbul , 1989, yayımla
yan Muhittin Salih EREN) ad lı yayından derlenmi ş ti r.

-(1/236) ibaresi: I. ci lti, sayfa 236
gelmektedir.
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Report and pho(oınpbs: Cwıeyt Ay,al

Compilod from -ılıe Boıplıoıuı uı Byundno Tuncı" by Pıof.Dr.5emavi Eyice

Tbere ıre juıt a few cities in tbe worid entitled to be called "global capirals.. and the city state of
Hona Koıı.g iı one of them ... for the moment.

Tbe nıined Yon» Cutlıe al

Anadolubvıgi ıprawlı over a billtop shapcd tike a camel'ı hwnp at the
wbere tbc: Boıplıoıuı opcııs into tbe Bl-=.k Sea. 1bc name Yoroı iı coıısidered by ıome to dcriw: from "hiıeroa" (ıaoctuıry) or "Ourioı .., an ıaribute ofl.euı maning '1'air wi:nda.., buı iı mo5t likdy ıo dorive from ....... meıning "mounl.ıin". Origuıally built by ıhe Byzaıılines, Yonıı Cutlc
wu bek! by ıhe Oaıoae for a brief period from 1348 onwanlı. and ıateıı by ıhe OUomaııs ıowaıdı
tbc eod of the centwy, 1be late 18th ıııd eaıty 19th centuıy writcr lnciciyao repxts thı1 tbere were
lS Turkiıh familieı livin& within tbe wallJ of tbe cutlc, wbicb hada pıriıon ol 20 men ...in the woodı ııearby are tbe paveı of tbe ıoldiıcn wbo dicıd durinı dİc conqueıt of tbe c.aıde." he writeı.
poinı

tbe capcurc of Yoroı in 1391, Sultan Baymd the Thımderbolt used the c.utJc u a buc
Anadolu Foruesı to the ıouth before auempting ıo capcure ~ I . in 1414,
Bıyu:id'ı ıon Celebi Mchmcd askcd tbc: Byzantineı for assuw,ce in hlı fıJbt ror tbe lhrone
wiıh his brocber Muu Celebi, be ıtıycd M Yoroı befOff: bo&rding a ship ıent by thc Byzantine Emperor to carry biın ıo Rwnclia oo tbe otber side of tbe Boıpborus. 1n 1403, the Spaniıh covoy Ruy
Gonı.ıleı de Clavijo rq,oncd tbıt. cbı.in waı ıcreccbcıd IICfOIS tbe mou.th ol tbe Bc»pborus bete, and
thıı. a ıoU wu cbarp:d on ıbipı wiıhin& to enter.
FoUowirı&

C'OftllNCtiıı.g

wbile
wben

Dwinı tbc: reip of Baymd D (1481-1512) Yoroı CutSe wu rq,ıaircd anda meıcit (ımall moıque)
built. Tbe wırden of the casôe, Mcbmcd Aga. hada 1\utisl:ı bı1b buih bere. Howeva, lhere iı no
ttxeofeitberıcrucıuretodı.y.

The muonry diıplayı

thn:ıc dispanıl.r: techniqueı. from wbicb we can date tbe differeot ıtctions. 1n
from other building:s bave been incorporaıed into the wallı. For example,
wall to tbe righc of tbe doub&e towered entnnce is a fragment ofa Byuntine panıpc:t in
6cb c:entury ,eyle. On tbe facades of tbe towers ıre marble plaques beıring relief motifı of cre,c:ents
cootaining croucı.. and Grcck leUc:rı meaı:b comer. Tbe horizoııtal lioes above the Jetten indicates
that tbey ıre ıbbreviaıiooı. Dr.cipberinı tbeir muning would throw signifıcant light 00 tbe history
ofıhe cutle.
ıddition. pieceı bonowcıd

in tbe

ouıer

Yoroı Cutlıc exıcnds

from eut to weıt paıallel to tbe shore and varieı from 60 to 130
mecrcs in widdı. The poıitioıı c:ommands a view not onJy of tbe Bosphorus. but also eastwıııds towards Autoliı. indicating that tbe caıde wu intended to oootrol tbe approeı::b both by land ınd sea.
The muonıy conılstı of a1tcnıııte couneı of stone ınd brick. and much of tbe sc.ooc, indccd perbaps
all ol it wu takeo from ancient or early Byz.antine period ıcructures. Canıed frıgmenlS mıy be seen
amonı ı.bem. Tbe mart>le frune an:ıund tbe door comeı from earliıcr buildin&s.

Tbis

500

meırcs

mıjor b.i.ıtorit buildiııı

hu not yet been

I say '4for the moment.. becauıe ıccording to an ~ t between the Unired Kingdom and the Pcople's Republic of China Hon, Kona will reven to Cbinese rule lD 1997. lnsıead ofbeing an aı.ıtono
mouı city ııaıe administered by a Bri.tish govemor, Hong K00g will bcc:ome a city and port of mıin
Land China. Tbe Horıı: Kongese therNclves oppose the ag:rc,ement ınd are doing their beat to put a
spumer lD the worb. lıı tennı ol commercc, an and lifestyle. these people have forgcd an environ..ment very different from that of China, and are reluctant to ~t the giant on tbeir doontep decide lhoir fuıure for tbem.. lnstead they ıre demanding the ri.ght to determine tbeir own raıe. Not naıural poli·
ticianı., and perhaps becausıe of that a people who ıre economic wiıards, tbe Hong Kongese are now
leaming to play political gamcs. it is hani to predict what will hııppen, but my personıl impression is
that thcre ıre two peaceful ways out of the impuse. One is the acceptance of Horıg Kong u an inde, pendent swc, which is the beıt and faircst soluti00. The Olber is the fonnation of a new colonial
wucnırc under the oıı.enıible administrarion or a govcmor appoinred by Chin&, by which Hong
Kong will enjoy liberty in ili inıcmal affain ınd trıde, but dependent on China in foreign affain. TIme will sbow bow fu manlcind rcıpects ilS own creations. No orıe is to be rrusted any ınore. So long
as the arnbition and intolerance which has tn.ıısfonned Yugoslavia into a sca of blood Lurs, onc fean wbetherthe Hona Konı: we bıow todıy wiU stili ex.istaftcr 1997.
Hong Kong is above ali a p,tronomic parıdiııe, in whkh one has the dıily oppomınity to compaıe
the ful! pageant of Chineııc cı.ı.i.sine with the other ethnie cuisines of the wortd.
The name Hoog Kong, whicb gives its name to the suue, is also the name of the foreınost or the islands of which it is made up. When this tiny island was filled with slr.yscrapen, dcvclopment ıpread
to the peninsuJı ol Kowloon facing İL However, their preoccupation with money, commercc ınd
stockbroking kave Hong Kong's populıır.ion liule time for nature, histo(y and suchlW:. Kı.wlooo's
oldeıt colonial hotel Peııinsula (wbere Turgut Oza1 and alltl05l every other famous name tn the
worid have ıc.ayed) is DOW buikling a colossal annex and changing its imagc, in the proccss of which
it bu no qua1ms ıbout cutting down the giant palms aı tbe entrancc.
Tbe peop~ of Hong Koog ıre communicıır.ions fanaıics. Everyone has a blcepet at their waist aod
a raiio ı.elephone in their hıınd, and telephone conven.ations substitute for socialising among friends
tn a commu.nity whete life iı bued oıı intcrnational trıde.
üne of the numerous b'lnSpOrt altcrnatives in Hong Kong"are the oWuhK>OCd trams populu with
touri.sts. There are regular ferry seıviccı betwecn the islan<b and the peninsulı.. and a user-t'riendly
subway which includcs under-sca tunnels. A secood airport is in tbe offmg for Hong Koog, which is
cumnrJy a pilo<'s nightmare.
Hong Kong seems a world away (rom Turkey at present, but is onc of the global capitals which we
must get closer to. A gigantic metropolis lik.e lsranbul has IOls to leam from lhiı amtre of world tra-

de.

OUR crrv·s iDEAL MA YOR

Urbın mig:ration to our major cities is mıkinı living conditions incrcasingly intolerab~. Tbe availability of cbeap land widıin commutina distance ofthe city spun migrıtion ıtill fwther.

Wbat charactcria6c:ı ıbouJd we cxpccl in tbe mıyor who has to

c:ope with lstanbu.l"s muddy impusable ıtrc:ıeU. a wacer ıupply dicwed by tbe seuoos. land ıubmerged under illegal buikling, and air
thick with dusc. ınd srnoke? 1 believe that genııine citiz.ens of lstanbul wbo hııve suffered from these
oonditions for so long ıhoukl draw up a list of specifıcalions for tbeir mıyor. 1 will make a start
aow:

2.He ıhould havc tbe qualities of an lstanbul ıentJeman.
This is euımti&I to emun: that tbe futute mayor does not
ca:nnot fınd anyone ebe to fıgbt wiltı.

fıght wiltı

himself in tbe mirror when he

3. He shoukl hıYe enjoyed his ıhate of ma&erial posıessionı.
This is eııeoti.al ıo th.ıt he does not emberk 00 undcr-<he-counte:r barga.ining ova' contracts the day
afta' taking offtcc.
Everyone bas ıcm how many tenden hıYe beıen gjveıı over the put decaıde witbout any ameliorı
tioa o( the city' ı problemı.
4. He ıbou)d have tbe int.elligeocc and mionality to cbooee the pcople he worts with or allow those
who know wbat tbey ıre doing to cboose thcm.
Thiı iı esseatial to prevent lstaııbı.ıl being ND by gangscen or gn:,ups of chums.
Th.is is eueııtial ıo th.ıı peop&e who do not know how to swiın ıre not put in charge of tbe reny
ıervicc. so tbal people who cannot even ınc:nd a fuse ıre not put in charge of thc Elıtctricity Authority. and so that tboııe wbo think wııter comeı in g.lauc.s do not nın the Water Administration.
ıboukl

know il least ooe a:nd prefenbly two forrign
is euential ıo thaı he does DOi spcak like Tan.arı .

Ianı:uıaeı.

6. He ıhoukl hııve some know~gc of htanbul's infrutructun; problems, and be an
prdenbly two of the foUowing subjccts: civil enpııcering, ın:hitectun:, hydnulics,

ISTANBUL METROPOISONOUS MUNICIPALITY CONTINUJlS ITS STRANGE CAMPAIGNS
A mdrop<>litan municipality which cuınot gec the distri.ct municipalities to collcct their refuse, and
by whi~ the sıra is pollured is presuming ro educate its citiı.ens.

staııds

The public is being poisoned in ali directions:
• By hoıpital wasıe, which aught to be collected sepantely!

• By gues and dirt from accumulating refuse in several distri.ct municipaJities which
ting refuse on time due to fınancial problenu!

~

not collec-

on onc or
b'"ltfıc or ~ e•peıt

• By ugly poster, lacking in taste and ıesthetic value!

Ete., ete.

1HE EUROPEANISATION FIASCO

We a.re not questioning the advantages of belonaing to the westem alliance, but it is more than time
that we debated the balance of the alliance.
The weıu:m countries imJJO;SC vi.w on us, and they may be justifıed in terms or their own national
int.erests. But 1\ut.ey should rcıeiprocaı.e. Touri.sm cannot be the rcuon for delaying this rcciprocati·
on. bccau.se tbe ıcencry and reuonable prices will stili atb'aet touri.srs to Twtı:ey, and the effcct of vi.w 00 touri.sm rcceipu would be negligible.
We agrecd to go along with the political viewı of the wesıem countries. but thaı does not mean
thaı we haYe to share tbeir economic viewı. Today the Weıt iı not Turkey's only mııtet, and it is timethal we realised it, becauJe tbe westem countJy'ı ıttitude focuıeı around sanctions in our economic relations. We sbould reıpond to the EC's failure to open its doors to Turkey or to implement tbe
Ank.anı Agrttment by impoıing quotas and customs duties on e•ports (rom tbese countries, and building up b1ldıc relations with othc:r regions. Priority should be given ro countri.cı which facilitate
rootu.al protection of aur interests, and transport and conununicaıionı wirh these countries enhanced.
in the medium term thiı would incrcasc aur bargaining clout in relıır.ions with the west. lf ali our
wortcrı in Germany were to wirhdraw their morıcy (rom the banks for ı month, what would be tbe
cost to the Gemıany cconomy? What would happen if those rrwb were converted to a different currcncy? lncreascd awaıeness would polish and s.harpen our economic weapons. so thaı wcsıcmen
wauld llO( have the anogance to ask us ıo cha.nge our national flag .
The day we remember that the wortd does not consist solely of the ri.ch European and North Ameri.can countries, will be the day we sol ve many of aur problems.

and.koow-bow-Mıny~open.&o u.ı..aod.i.t.i.ı..woah...poiıuing..out...Jbe..nw_wcxld.and.

Sea.

ACCOROING TO 1HE EDITOR
KERiM FERSAN

new politicaJ wgeu to

thoıe

well paid advisors.

Bizim Sehi.r Newı

These are tbe ıpecifıcationı whicb came to my mind. Ple.ue add your own.
Reply to An
EXTRACTS FROM 1HE PAPERS OFA DIGESTIVE EXPERT
AslınDde Yakııp (othenriıc knowı:ı u Jak Oelcon)
Begıing tbe condc:soendina pemüssion of the eulred digcstive expat and great wri.tcr, our master
and patron. Ayral.zade Cuneyt Beyefendi, your bumble apprcntice has presumed to record some rt:cipes. May be forgive my boldDesı and allow ıny hcad to remain on my shouklen!

(Look bere Cwııeyt. lr.cep thiı an.icle in a u/e plaoe in several copies., and frame the cuttingı, bccau.se
in a 100 years time, tbis newspaper will be a priceleu coUector's iı.em. woıth ilS weight in gold aı
auctioo. Your claim to poıthumouı fame dıepmdı on İL)

Noooow ...
Let uı a.t with the k.iıchen ol Pera Palas Hotel, which Ova' the past ccnhııy has secn the fail of
the <>aoman Empire. the esıabliıhment o( tbe Republic. and two workl wars. Yec I have never heard
ı word ıbout ili cuiıi.ne .
Ooeı acı one eaı tn thiı ho&etof course. and food of the fınest. So come and Kıt wbaı chef Haydar
Uı preı:-ru for his guesu:

Urıknown

Objcct

We a.re tn our fıfth year.
Aher euctly forty-fıve issueı.
Never mind you, even wc never ex.pocted to )ast so long.
To ctlebrate we bring yau a special fal issue.
With your pcmıission I will point out one thing.
. We do not producc this newspaper to please you, but bccause we like it.
ır some of yau do not agrce with thaı, you are welcome to ali twenty pageı of the newspaper. Seod
in your own dcsign, and we wiJI publish it ali, none or that ctn$0C'Ship around here.
Why are we being scolded yau ınight ask. Let me explain.
Someone called Taylan Kokcn hu wri.uen to say that he has bought the lası thrce is.sueı of Birim
Sehir News, but fails to give his addresı. l would Jik.e to believe that he forgot, but something telis
me that he omiacd it deliberaıely in case we persecı.ıı.ed him. He has sent us four pages of printing
and spelling crrorı (from a single issue) and accuses us or wuting our time complaining about one.
anoıhe,,

Fust I have no intention ofthank.ing our reader forbuying the

newıpaper

and wri.ting the leuer.

PERA PALAS KEBAB
lngrc:dienll: 180 ır boned thinly cut 1amb cutleu., 2 peppers. 1 ılic.c of tomaıo, 1 slice of pide (fricıd
in buder, ınd pmishcd witb tbyme and tomato ıaıc:c). 100 gr ıırai.ned yoıt,urt, 20 gr melred buuer
Medxıd : Grill the cı.ıtleu ınd arrıngc over the pide ınd yoghwt. Pour melred buuer over and gımish
with tomıılO ınd pcpper.

I do not think it is poısible to form a reliable opinion about a pubJ;cıır.ion which hu becn going for
45 issues after only ıecing throe or them. Personally, I would not have the audacity to e•press an
opinion under thoıe circumstances.

PERA PALAS ClDCJCEN
Inpcüaıu: 200 ı, breuı of cluckm. 50" meadıalls. 20 ı, nauhrooms. 6 ıablcspoons of denuıJa<,e
saıcc, 1 ıableıpoon cream, sah, pepper, coc:omıL
Method:Grill rbe chic.ken and tay over rbe &rilled meıtb&Jlı. Sprinklc a pincb each of salt, pepper
and coconut over the top. Gamiıh wilh naıahroomı., sauce and vegetab~.

HAPPY BAYRAMI
Thiı

ye.ar ıprioı: miued out 0G lıtanbul wbeıı the weather ıuddenly tumed bot.
ouı mtbeiı aııonisbmenı., '"Where ıre thoıe old mild 1ıtm1bu1 ıpnnpr

lıtanbulianı

cri.ed

ol oew fıve tnıııdrcd rbousud lirı notes. rbe huadreds of tbousandı of workerı in
a bk>w to tbıeir morale wben they ııw tbeir yet lhinner wqe p.cutı.

five yan .,o wıder tbe name
KOSTANTINIYYE NEWS
and meanwbile ıafferiııa erıdJeıı tri&lı ınd tri.bulationı 011 ac:counl ol thiı name
BiZiM SEHIR NEWS
Laıncheıd

newıpaper iı c:ıelebnıı.ine itı

FROM 1HE MElltOPOU

fiftb

ınnivenaı,

in

publicııtion.

llO(

do anyttting" is a fashionable

ıttitude

A GOVERNMENT OF WHICH THE SOCIAL DEMOCRATS ARE MEMBERS CLOSED
DOWN 1HE RADIOS

The Social Democraı. Populist Party (SHP) has tumed a blind eye to the closure of private raiioı,
while parliamenwy lcader Cindoruk of the centraliıt True Path Party is waging a single-handed
stnıggle to find an answer to the issue. The SHP has pasteıd up polten declari.ng "SOCIAL D&
MOCRACY ıs THE THOUGHT OF OUR AGE" AND • A NEW ERA ıs BEGINNING FOR
TURKEY". A new era is certainly beginning: an era of anti-democratic prohibitions and oppreısion.

H.Kemal Cagin

1HE EVENTFUL GALA OF AN EVENTFUL FiLM

Sinan Cetin's "Bertin in Bertin" film gala was held at Fit.as Cinema on 29 March. After long drawn
out specches by the Modem Joumalisıs Associatic;_:ın who sponsored the gala. diıtıctor Sinan Cetin intemıptcd with the denwıd that tbe film be shown. Hulya Afsar who starred in tbe film boycotted the
gala on the grounds that shc did not appear suffıcicnrJy prominenrJy 011 tbe poıter. The sound quality
during tbe showing was so poor that no one heard a word of the dialogue.

LOST iN 1HE LABYRINTHS OF BUREAUCRACY
Oman Duru
Bureaucrat and bureaucr-=y now number among the most frequenrJy us.ed words in our language.
Tben there ıre their semantic relaıives such as technocrat, technician, e•pert and so on.
Burcaucnıcy is said to have originaıed in Prussia under Biımırk. when Gcnnan dreams of imperi.alism nowered fırst in the military art and then in thaı of stationery. Frııız Kı.fka, a Jew from Prague, found hirmelf caught up in the wbeels of thiı bureaucracy, and expres.sed thc way in which indivKluals were crusbed in his novels "'Trial" and 1'he Cutle".
Administraıon who cannot be conlaelm, a scıcret mcc:hanism which accııses and de.stroys, livcs are
wwed in the winding c:onidorı of govcmment depattmentı, faı.es scaled in dusıy fıleı, ruthless lawı,
prohibitions and regulaıions.
Buteaucracy..migbr...tıri-Prıısiı to mind bııı ıbert is bııreıııcncy...eveıyv,ıbcıe.,.cııen.iıı..priv
companies. Red tape was the popular tenn for it, but lhese days the new term is preferred.
Red tapır or bureaucracy is based on insecuri.ty, suspicion and fear. it is also a way of escaping responsibility and pudding the blame on otbers.
The Ottoman Empirc had a buteaucracy that put Prussia in the shade. Grıduatcs of the pal.ace Enderun schools ruı lhe country and the sultanı . The new Republic wu not much betler. We in Tuıtey
understand K.a1ka very well.
Let us give some cxamples ofthe1Uticles of the Secret Conıtitı.ıtioo so u to understand the bureaucratic mentalitybetı.er:
1-People are uıual.ly bıd and plan wicked things. 1bey have to be ıavcd from this. tendency.
2-Every citiz.en, even thoıe who seem patri.otic, may be a spy ora traitor.
J..lntellectııals are the enemies of the swe. They are detemüned to undemüne the ıystem.
4-Pri.vaıe enı.erprise is alwayı preoccupied with s.tcaling. Pcople should not be allowed to bcc:ome
ri.ch.
5-If you don't k.ecp socicty well under control, wbo knows what it might do.
6-The people are preoccupied with se•, and this is a cause of erime.
7-Anyone who does not behave lilr.e everyone else is undesirable.
8-People who go abroıd may come under undeıirable influerıc:es. So they should be prevenred, either by not giving them a passport. or by imposing an extra w .
9-People returning rrom abroad should be thoroughly searcbed. They mighı be bringing in haımful
objects.
10-Libenies should be confmcd to the framewort of the laws.. ınd laws sbould be confusina so that
oo one gets: a chance to do anyıtıing.
Govemments might change, but the Socret Constitution does not. When this newspaper lawıcbed
publicaıion under the name Kostantiniyye News, it was bombarded by ıccret forccs. Bureaucracy
can not sit arouod doing nothing, it has to find some oc:cupation. Here was the opportunity to release
a wave of wamings and accı.ısations. in the end bureaucracy got the bettc:r of us. Yet Bizim Sehir
News did not give up Kostantiniyye eitber. What could be ınore natura! than to lake a name which
appeaıcd on the counuy'ı coinage for centuri.eı?

Taner Vidinligjl compiled this seri.es of aıticles from radio taJlr.s by Halil lbrahim Goktwk.

findı

tbe contenl of

artidcı

by

thoıe

..who call themselve,

wri.ı.erı ..

so

inıdequatc,

why

doeı

USKUDAR
Uıkudar {Scutari.J compriıes

the arca from Kucuksu Stream to the nonh, Kadilr.oy to the south,
Alemdagi lO the ea.st and the Bosphoıuı to the west, and includes Oreatcr Camlica Hill (265 metres)
and Lesser Camlica (229 metres)

not he and/or his friends sendin a few aıticleı with some solid contenr each monlh? Then we would

not be obliged lO print extracts (rom other publications.

The reuon for the m.,tual

betwecn the Ecfüor, the Boıı and N.R. are to add ıome C&,
lour to tbe newspaper'ı monotony, and dispenc the inevitable mood of gn.vity. Do we have to wri.te
eveıy sentence wilh a frown? lf yau stili call thaı poor quaJity wri.ting, then what can we uy?
recri.minationı

When reactionarieı wcre ıccusinı uı of selling the city to the Gıukı and of being muons, where
we~you?

ANNOUNCEMENI" OP 1HE ETHJCS WORICING GROUP OP 1HE AIDS PREVENTION SOCIETY

conference on 16 Marc:h 1992, the Ethicı Working Group of the AIDS Prevention Society
issucıd a proteıt against the way in which an AIDS pat.ient, said to be the former consul-general to
Batum. at Haseki HospitaJ wu forccd to spealr. and explain how he conrıacted tbe diseue.
'1'0 televiıe a perıon wbo iı bıdly ili and exJwısrcd, and force him to t.alk by aıking him penonaJ
questionı is a viol.ıtion of humanity, morality and conıcience. The right to privaı:y is Laid down in
Aıticle 20 of the 1\arti.sh Conıtitution and mArticle 12 of the Occlaration of Human Righll ... One
of the dutieı of televiıion iı to educate the public. Educational programı about AIDS should be produccd, ıiresstng that AIDS ıuffemı have the ri.ght to tbe wne care and consideıation as other pati·
enli."
·
Ata

pıuı

ENGLISH SUMMARY

HISTORY:
P"ırst let us ıec whcre the name Uıkudar originateı . The area wu formerly known u Khri.sopoliı or
Golden City after Agamemnon's son Khri.sen who died here on biı way to visit hiı siıter lphogenia.
The name Scutari. reren to Byzantine infan11y· unilS wboıe barrıckı were in Uıkudar, and tbe Turk.ish name is P.id by ıome lO deri.ve from lhis. Othen have claimcıd that it is a comıption of the word
"c:ıkidat" meaning meısenger, and stili othc:n Uw it means "halting plaoe". The Omayyad hero Seyit Battal Gazi, wbo k.d the Arab attaclr.ı on lstanbul, campod here, and iı saki to have reremd to the
area u Ealr.idar ("old house or place").
Uskudar was the ıcene of battleı betwceo the Roman, Pt:nian, Arıb and Byıantine annieı for ctnrıırieı. Dari.uı puıed through here in 626 BC, Alkibiades KostıntiHchimio in AD 323, the Pcrsians
apin in AD 626, the Arabı (under Battal Gazi) in 728, tbe Cnııaden in 1101 , King Louiı of Prance
tn 1147, and many otherı.
The Turb took Uıkudar duri.ng the reign of Sultan Orhan Gazi in 1320, and the area wu a fıridge
hcıd forthe 1ıter conqueıt of Iıtanbu1 by Sultan Mehmet Il in the 15lh c:c:nauy.
Among thc many monwnents here, ıome of tbe ltl05l eı,ıinent ate Rumi Mehmet Pasa Moıque
(1470), Mihrimah Sultan Moıque (1547), Eı.k.i Valide Mosque (1577), Yeni Valide Sultan Moıque
(1710), ınd Ahmet III Fountain (1728). Special mention muıtalso be giYen to the waterfronı gem Qf
Musahibi Semsi Pua Moııqı.ıe built by Architc:Çt Sinan in 1580, and to Selimiye Barrac:kı bui.lt by
the refonniıt sultan Selim ın at the tuın of the 19th c:ıentuıy (and famous u florence NiJhtinpSe'ı
bospital duri.ng the Cri.mean Wu).

PHOTOGRAPHS OP ISTANBUL iN BERLIN

kumu (LeafFall), Meryem Ana (Virgin Mary), a ıecond Koz Kavı.ıran, then ı Fish, then a Chcstnut
ltwasprod.igK>Uı.
•
We ıı.sed to ıuffer duri.ng those storms. The roof would either be blown away or leak. Tbe watcr
meter would frcez.e, the strcets would be Jr.nee...deep in either ınud or snow. 1be roads would close so
thaı not even a cabbıge cou1d reach the market, and the price of meal wauld soar to 50 lrunısb the
okka. the equivılent of halfa milHon lira or so todıy. Tbe fırewood and coal ıellen would charge
ex.toıtionate priceı.
Today'ı stonns are completely different: Comıptioo Storm, Elcction Stonn, Trıffic: Stonn, Eııvi
ronmentaJ Pollution Stomı. Oetergent Storm, and the latest. the Fundamentalist Storm. I would rather have the old variety.

BERLIN iN BERLIN

thal new bar ownen considcr their contri.bution to the general tex.turc of tbe city and noı. ~
fılS. No doubt lhis rcqu.ireı a profound love and knowledge of lıtanbul, but there are
around who could ac:t as advison.

ıhe pro-

people

Without naming names.. I will mention a famous lstanbul fiıh rcıtaurant which has divided into two.
These bitter ri.vals for former customers are organiıing special dinner parties ınd ıo on, and one of
them reccnrJy organised a lıdies' luncheon, and allowcd the participants to play poker, ıummy and
other games afterwards in anotber room. 1'bcfe ıre enough gambling bouses in Lıtanbul already, so
please do not add rcstaunuıll to their number. Gamblina is a vic:e whicb hu loıt what attnıction it
might have had in lstınbul. Garden 74, which was once one of Istanbul's fineİt reıtaunuıts, has become a
m A
m
m
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A Sinan Celin Film

m

m
m
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With Hulya Avıar, Cem Oz.er, Annin Block, Aliye Rona ınd Esref Kolcak

w
m

w

m

never.
This ıhop iı mine. Tbe goodı ıre youn. They ıre all from home. The lhings you are used to, you lik.e. Tbe thinp yau eat every day. Tbe garlic saw.age is from Kayseri, tbe oil, ri.ce, bulgur, chickpeas.
leotils and dried apricots are ali Tuıtiıh through and through • eveıı though the label is in German.
Only tbe tomatoeı come from Hollantl unfortunıtely. The cabbqe is the real thing though. How
ıbout uyinı: ıome white cbeeıe or k.uar7 Tbe paıtinna is delicious.
Is thiı a fcnign land? No? Thaı is wbaı tbe Germans cali inı.egraı.ioıı. Is that what it is?
Tune does noı. live in photographs. it is lethargk:, ıilent, sad. The mountain path in the phoıograph
winds round and rouod but ııever rcaches the summit. Photographs and stories are brother and sister.
A panorama of 30 yearı is bere in theıe photographs, tn theıe stories.
These places have become like those pl-=eı. And those places s.cem strange now. We m like
strangerı. We ıre wbaı they cali "Alamanci". it iı as iftbey have clıased us otıt ofthe country.
Where is lstanbul? Where ıre we?Where are you?

TiME OP 1HE GYPSIES

When Sinan Celin and I goc ıogether with some othcr friends to found AFSAD, the Ankara Pholograpbic Arti51S Soceity sl:lteen ye.arı ago, we ıwtcd a friendship but were never reconciled. Our irrc-,
concilability was ductentirely to Sinan's indifference, ınd I waı always the one wbo sufTercıd on this
accounı. 1 even foıbade myself to see him asa self-inflicred punishmenL My reason for going into
this, is to cıı;plain lhal I know Sinan Cet.in well, from tbe way he walk.s to the way he holds a camena.
I have alwayı sinccrely believed, and said so, that he owes his succeıs in life to his fust wife Leyla.
Wben the invitation to the gala aırived, the ıeeds of affcction flowered in my heart for the umptcenth time. "What ~ the chap been up to nowr I wondcred. He was a gucs.t on Aziz Ustel's program a few dayı before tbe gala, and although his strange way of sitting irritated me, my deıirc to attend the gala wu only spurrcd.
I wcnL The milling crowd reflccted tbe general lack of rcspoct. Neither the dircctor nor anyone else was weari.ng a dinncr jacket, and since I ıı.t unfortunately gucssed such, I wcnt wiıhout a howtie. Poor organisıtion combined wilh a typically Sinan-like intervention put an eod to the meeting,
and .the film's trai1er conunenccd. 1ben my intereıt was aroused, because this indicated a definite
improvemenL Then came the film proper.

m

m
W

H.K,mal Caguı
'Tıme of thc Gypıies" is tbe name ofa Yugoslavian film dirccred by Emir Kuıturica which wu
shown aı lut year'ı lstanbul lııtemMional Ftlm Festival. The subjcct was based on the real life storieı of gypsy children abdııcted to lraly and forced ıo beg and thieve.
The gypsieı werc not juıt ıhawls and castanets, but real peop~ who contrary to general belief, had
loıt tbeir native language in scıtteri.ng throughout the woıid.
Wbo ıre theıe gypsies and whete did they come from?
in her novel "'Carmcn" Prospe:r Merimee wrote: "Gcnerally the men a.re acrobats, vets or she.ırers.
They also repair pots and pans or engage in smuggling and other unrespectable occupations.. The
women read (ortu.neı, beg and seli ali kinds of harmless and hannful medicines. ..
1'he gypsy counterwıc::e is distinguisbed by a dark skin, large almond shaped daı1t eyes, ınd long
bLack eyelashes. Tbe men ~ usually well builı and agi&e. 1do not remembcr ever seeing a corpulent

IYP'Y·
1be gypsy women ofGcnnıny are usually pretty, wbercas tbere are few beauties among the Spa-,
niıh gypsies. Bodı men and women ıre indeıcri.bably dirty ... A nocab~ characteri.stic of gypsics is
their diıintcrest in religion, altbough they are not atheists or cynics. Nor ıre they prey to the supentirions which usııally tıkes the pl-=e of religious feclings in primitive tri.bes."

1STANBUL'S GYPSIES
Wri.ting in the 17th ccntı.ıry, the OUoman Annenian wri.ı.er Etemya Celebi Komun:iyan wrote:
1be twenty-lhird gate (of htanbul) is Topbpi. Cannon have becn placed here asa sign. Within ınd
witbout this gate live the Armenian 'posa' (gypsies). The men make sieves, which tbe women wander from street to street selµng. These ıhameless women waoder abroad without covering ıhtir faceş, but most of tbeir menfolk bave become Muslims... Litros, whete the Gıuk gypsies live, is here.
1be women ıre singen wbo enter the houses or stng in tbe ıniddle of the strect. They go to the
dri.nking bouses. and play İJ\SbUments for those who are in love, danc:e, and rcciı.e stories.
..Exciteıd dnınks stick money to rheir forcheads, and !he gypsy women live well on the prococds.
Wben we gec into an argument with the Gıuk.s we decla.re, "Our posas [gypsies) eam their lr.oep
with the ıweaı of tbeir brow; wbercas yowı waııder around tbe dri.nking bouses with drums in haoo
dealing in tbe ple&SW"eS of life. Wilh indcccnt songs such as 'Give a peach to buming hcarts, come
and embraoe me aı once.' they ıeduc:ıe poor young men in love, ınd prance before tbem ...

HOMOSEXUALS TO CONVENE iN ISTANB.UL

'

(SPOT) GA Y PARADE. which is organised annually in large cities such as New York, San
cisco, Bedin and Amsterdam, will be beld in Istanbul this year.

Fruı

in Berlin have led the call to hold lhis year'g intemational GA Y PARADE
festival in I.stanbul betweıen 4 and 6 July.
So fıı loca! homosex.ual groups have failed to reach complete agreement wilh intemat.ional groups,
who say that the program wi.U largely consist of discussion meetings aod art events, because of feared reactioııs (rom fwıdamentaliıt political groups. The organi5er1 a.re confident that they will havc
no ırouble obtaining pemüssion for tbe festival.
Homose:luals say that unril very rtıeently they were forctd to move from the city by the policc, trea&cd u prostitutes in the Hospiral for Veoetcal Diseases, had their hair shavcd in the policc stations,
and their houses raided. According to press reporu, clubs feawring shows by ıransvestites and transsexııals have beıen dotng a roari.ng trade in rccent months.
ApperenrJy tbe transse•ııal singer BuJent Ersoy and Seyhan Soylu, known as the transsc:lual quccn, do not intend to lake paıt in the event because of increasing prcssurc (rom lslamic groups.

FISHING: A STIJDY iN 1STANBUL
Organi.ıed fı.shing

back just fıfty years, to 1942, when rood shottagca duri.ng the
Second Wortd War prompted the state to lake the initiative in founding a fishing coopenı.tive . Others
followcd, and in 1959 I.ıtanbul fishennen founded the Istanbul Fıshcrrnen's Associatioo.
Fishing accounlS for just 1.3% of the GNP shıre for agriculture, forcstıy and fisheri.cs (agriculture
96'1ı, forestry 2. 7'1ı), and arınual catchcs are an:ıund 650,000 ıons (coınpared wilh 12 miJlion tons for
Japan, 8 million tons for China and 6 milli on tonı ror Peru). Of the total, the Black Sea accounts for
80% and the Marmara Sea for IO'lı. Averagc annual fish consumption per pcrson is around 8 kg,
compared with 100 kg in Jc:c:Jand, 88 kg in lapan, 63 kg in Portııgal, 15 kg in Isnıel and 14 kg in
Greecıe. Tuıtey'ı fıshing fleet conıists of 10,000 ves.sels.
A survey of 42 Jstanbul fishermen caıricd out reccnrJy rev"ealed thaı only six were junior school
gıa:luatcı and none had fınished hıgh school. Most had followcd tbeir rathcrs into the trade, and 31
wantcd their sons to do the same.
Allbough the fıshennen were worried about sea pollution, and coukl ciı.e such caııses as industri.al
effluent, ıewqe, oil, detergents and feniliserı, they did not know that the most dangerous effect of
ıea pollution was the reduction in dissolved o•ygen in the waı.er. Ali compla.ined ıha! the plan to elean tbe Golden Hom by pumping effiuent into tbe Marmara Sea ıı.ı. had disastrous effects on fısheri
es an:ıund Sııaybumu and the Islands. Ninety perccnt agreed that fıshemıen coukl help the authori.ti·
es to caıcb those poUuting the sea.
Wlıere fıshin.g regıılations are cooccmed, tbe fıshermen claimed that it was the small boats which
violated acasona1 prohibitions, and askcd that the authorities lake fırmer action ıo prevenı over-fıs,.
hing and out~f-season fishing.
On the ıı.ıbjcct of fishing in the spawning season, ali agrced that lhiı had disasrrous rcsuhs, and
88'1ı agreed that certain ıeri.ously depleted species should be prolecied. Th ~ remaintng 12'1ı did not
agree, on the grounds that "if we do oot catch them the Bulgari.anı will".
All the fisbermen wcre well aware of the hamıful effecu of tnwling and sonar use. The fonner
destroys the fisb'ı feeding grounds, di.stwbs the ıhellfısh which clcan the seawatcr, and destroys the
ıbri.mp be:d5 on which the fish fecıd . Only two of tbe fıshermen inı.erviewed had sonar appanı.tus in
their boaıs, and tbose who did not believed that fishing with sonar should be forbtdden in the Marmara Sea and in the coastal waten of the Black Sea. The use of sonar leads to over-fısbing, and to
large proportions of the catch being thrown back into the sea so as to krep market prices buoyant
The idea or fısh fanning attnıctcd only 11 of the fishemıen, the remainder saying iı was a subjccı
they lr.new nothing about or thaı they would not consider another lifestyle.
in

Tuıby daıes

STORMS ARE NOT WHAT lHEY USED TO BE

BERLIN iN BERLIN İJ not a jot better than any other modiocre Turkish film. Firıt of ali, having laken his fastidioosness so far as to mak.e Armin Block hold his camenı. (Pentu) like he himself does,
• Sinan clearly gave up on these refınements. The auempt to convey the Torkisb image in Bertin in
Bertin by means of successive images autsKle a downmaıt:et sex shop witbout even changing the
angk, is inadequatc and mistalr.en. Cem Oz.er, whose talent is obvious, has beıen ~ft to himself without direction. Hulya Avsar's ..art.. went no fwtber than self-satiıfaction, and the problem of the beautifül woman was solvcd by uruerious glances always on tbe verse of laughter. So~ ıninor and
aınusing jokes wcre made, but canied away with their sucoess, they were repeated over and over
again. For ex.ample, Cem 0:ıer'ı s.kirt chasing and Armin Block.'s k>nging to nın away from bome
were repeated unnccssari.ly several times. in my view Arm.in Block"s escape to ls!anbul in her dream
is a ıection which ıhould have bren worked over far more. Plenty has beıen Mitten about the lstanbul in Bertin. in lhis newspaper al least.
in short, Berlin in Bertin is a prodııct of inadequare reading, inadequate experi.ence and over-confı
dence.
My irritation wilh Sinan Cetin was re-aroused, because after sixteıen years of ex.perience, and espccially after producing commen:ials. I waı expecting something rar bener. lnstead he had carelessly
tosxd it ofT an<l let the power of the media cany him along.
Dcar Sinan, perhaps customers in lhis countJy might stili flock to see a coup~ of mutwbation ıce,.
nes, two stari.ng blue eycs and lhrce erocic sequenoes showing women in suspcnders. out it does nothing for you. Tak.e it rrom me, wort haıder, try to seıc whar yau look al and read more.
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Tuıkish hoınose•ualı

in Turtey these dayı.

Tbe wri.ter of the lıetter knows that this iı an amatcur publicaıion, so inste.ıd of complaining about
the mistakes, why doeı he not ı:et round here and deal with them himself? We hııvc been calling for
voluntcers since the start, but oo orıe has ever come. I wonder why?

lf he
(Ey, Cuneyt Celebi. Do not think you will get awııy with this mucb. From now on your humble diıe,tive eqıerı will be declaim.inı his aılinary e•perienc:ca every month, until yau tum ı fıne beetn>ot red wi1h eovy. lbuı ends tbiı cbaı,cer, writtetı oo tbe thirıeıenth dıy of April in tbe year one tbousand .... buııchod .... nindy iM<).

HONOKONG

At the same time the use of unleadod pecrol ıhould be enforced, as it is in othc:r European countries,
fıtted to ex.haust pipes.

and filters

ISTANBUL NEIGHBOURHOOD BY NEIGHBOURHOOD
'1'al.k a lot but do

•

Tbe uıe of natural gu in homcı ınd industıy is thc best answer, u thc eıwnp~ of Ankara demoııst·
ratcs. Just a few yean aıo it was impoısible to leave the bouse wirhout cboking in winter, yet oow
the air is petfectly clean. Tbe Municipı.lity and ıniniıtıy of Eııvironmeot sbould cooperaıe to ~
urage the wides.prud conversion to natunl gas.

Turkey had 7,467,000 telephones in 1989, or one telepbooe to eveıy eight people. That is way below
EC averaaes. Gcmıany, for example, has 45,711,000 telepbones, or one for every two pcople. The
communications problems in I.ıtanbul are dramatic, especially for a joumalist like myself who is
unab~ to communicate wilh the Post Offıce. Since October 1992 P'IT has beıen incapable of scnd.ing
me i phone bill despite my bombardment of Jeuers. Tbe s.trcıs of uying to discovcr the pay-by dates
is eoormous. What is more the Kadilr.oy distri.ct telephone number which is supposed to answer queri.es might u well be a bla.nk wall.

Thiı iı eııenıiıl ıo ııop ı mıycx cccuinı ro otf,ce wbo tbinkı ~ p l a o t . a t
Yenibpi is ıomethirıg u.nique and worth displaying to the Bri.tiıb prime minisıcr.
This is euential to prevent a mayor being elcctcd who thi.nb thaı building ıkyıcraperı on green
areu is an ıchiıevement to be prood of.
Th.is is eııcotial to prevent billions of lira being wuced on cloud sccding.
This iı eııential to prevent 600 million dollın beinı wasıcd oo tn.ıııporting ıewage to tbe Black

iııue

Fıctories which were oncc located oullide the city have now beıen surrounded by unplanned hou.ıing
developmenL Special areas sbouid be dcsignaıod for industry, away from residential districts, ınd
the use of filten on fac:ıory chiımeyı shouid be enforced.
'

Have the bureaucrats aspiring to hold the 2(XX) Olympics in lstanbul considered the serious oommunications problem they will face?

Hong Kong Chioese a.re seeking seoond pusporu u ı safeıy valve for 1997. They can bately
pinpoint Tuıtey on the mııp, but a promotional campaign could perhaps attract signifıcant capital

• W-rtb the

Air pollution is threatening the lives of lstanbul'ı inhabitantı, as we ıaw clearly thiı winter. When
we opened the windows., we breathed in ımoke insteıd of air, and ıpent two to three monthı submer·
ged under a blankec of smog. The principal causes are domestic anıra! heatinı, fac:tory emiısioos,
and vehicle ex.hausts. Dwellings use poor quality coal, and tbe c:c:ntral beaıing ıyıtems ıre operated
by people wilhout any qualifıcations whatsoever. No importance is giveıı to insulation, ıo most of
the heat iı lost lhrough windows and roofs. lf this we.re done, not only would 2',ir poUution be reductd, but coal bills be lowcr.
·

INCREDIBLE PHONE BIU.S iN A CITY WlilCH ASPIRES TO HOST 1HE 2000 OLYMPICS

• By sewqe discharged into sueams which is threatcning environmental health!

Mıny

ı..ıtıuJ ıuffered

HELP. WE ARE SUFPOCATINGI
Camlibel

Selmı

BiZiM SEHIR NEWS IS STRONGLY OPPOSED TO ALI. PRESSURE AND CENSORSHIP OP
1HE MEDIA, AND CONDEMNS 1HE CLOSURE OF THE PRIV ATE RADIO STA TIONS

tia.

•

our newspıpcr, spoke al Beyaı.it Llbruy and complaincd that young peop~ do not read sufficienrJy,
blaming the viıual modia. We would like to remiod Kozakcioglu thaı lıtanbul's bookıbopı are clostng down one by one, and that strect book ıeUerı ıre threattncd by regular aıtıcks.

blame.

• By e:lhaust fumeı from nwnicipal buses ınd other ve~icles!

!.He sbou1d have been bom in LıtanbuJ ınd spent his childbood and youlh here. This is essıential if
he is to wıdentand Lıtanbul's romanticism (if such a thing ıtill exiıts).
Wbal has anyone wbo has not walbd mm in arm wilh his loved-one alona the Bosphorus one day
in May whm tbe Judas trceı ıre lO blouom, who hu DOt watcbed niJht fail over Kanlica Bay from
Mihral:ımi, who hu not ıeıen tbe sbeırwaı.m., the old parb and cemeteries got to offer lstanbul?
1lıis is euential to stop tbe mcntality ~hich has mnoved the 8ospbonıs feny boıu one by one,
and whldı which allowa buikling devclopment along the Bosphorus rrom ıaking over.

Thiı

Oovemor of Istanbul, Hayri Koz.akcioglu, wbo has refused numerous rcquesta to be interviewed by

Tbat loob familW, you wilt declare, rac:lcioa your brainı. Tbat is thc plaoe where wc went ıo eam
our foıtunes., le.aving wife and children at homc, intending to work juıı fora year or two: just enough
to buy a bouıe. a ıhop, a piecc of land, acar. We gri.ued our rceth and cnded up ııaying 30 years.
We uıcd to live in huts DC:lt to tbe factorieı. We wubed our own laundry, and did our best to iron
our ıbirtı. We coobd in kitchens that bore little raemblancc to real k.ircbens. We did DOt see rooch
oftbe ıun, tbe German girlı ı:ot mınoreeuily.
We talkcd ıbout our home.land, whether oı.ır loved-ones would gel uscd to living here. Were we
hµmın? Wbo tnowı. But our hat, weıe new. Only we were oldl Is thiı a prison, we would ask ourıelveı. Did the Tuıkish melodieı 00 the casıenes SOO!he our he.arta? Did the ıongs echo in our drcamı? We would fıddle with the raiio lmow and pııll out the antennı.. Perhaps tbe laughter and ıearı
of our lowıd oncı might come ıcroa the air.
As vıcation time approııcbed our heartı used to flutter, our blood to race. PiJes of gifts for those at
bprne refuıedııo fit into tbe ıuitcaıes, tbe ıuitcaseı refused to fit onto the roof-nıclr.ı. Life endı, roads

"ISTANBUL MEJ11.0P01SONOUS MUNICIPALITY"

Sevil Calisbıı

5.He

publiclibrari.eı.

seri.ouı problem, and shouid be solved qutekly in view of Iıtanbul'ı
swiftly cxpanding population. If large scale monality results. we the inhabitants of the city wi.U be to

" ISTANBUUANS ARE CIVILISED, LET US HELP TOURISTS" is the sequel to the "Hand in
band fora beautiful and ele.an Istanbul" campaign, consisting of badly deıigned posters. Citiı.ens tıa
ve responded with a new name for their local govemment:

...ı.

Library Week was ctlebrared on 29 Man:h-4 April. Altbougb the Miniıtıy of Cultwe publiıbed pages of advertiıementı on the occasion in mıpzineı and ııewıpaperı, it waı careful to ignorc our
newspaper. Althougb Bizim Sehir owner Cuneyt Ayral telepboned time and agai.n to Emre K00111,
undenecretary to the Ministry of Culıure, about the mıtaıer. Koogardid noı. even deign to reply. Mcanwhile, tbe presş reported that the boob mentioocd in tbe ıdvertiıements were not availıble at

,Air pollution has bccome a

ııdcquıt.ely

stucücd, and tbete is an u.rgent nccd for an
ıccuraıe devatioo ol tbe ıtnıcture. Comtruction of the cude probıbly daıcs from the latc l 3lh or at
Laı.est early 1-4th centııry . Tbe lauer pouibility is wcalı:cncd by the da.im of Pakhymeres Uw the
Turb conquered the casdıe in 1305. Probably the cutle cbanged hands 00 numerow oc:cui00s mthe
14th c:enauy. Gabriel writes that the cast1e passcd into Genoese bands around 13.SO, but this is on1y
guesswortı:. Patıapt: Genoeıe aı::hives migbt reveal documenwy evidencc of this fact. lf tbe cude
pmcinct were eıc.avaıcd, thc:re can be no doubt that much enlightening evidence waukl be uncove-
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Our newspaper's. loyal ıecretaıy Sevim called aut ıo the boss (rom her data proccssing system thc
other day, "Our subscriber .situation is wrett:hedl I don't bother to write ıo people when their subsc·
riptioııs run out any longer. 1 just phone them up and insist. There's no other way," How can people
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be .. apaıhetic?
.
For months Mustafa has beıen trying to penuade the boss to buya Mıkintosh compuıer. The boss

B

w
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in Januaıy there was the 2.emheri Stomı. bringing such bitter cold that you froze to your borıes.
There was no air pollution then, because there was no coal and no fuel oil. Everyorıe made do wilh
charcoal bnı.ziers, and you never really got wıım.
The 2.emheri. was followed by the equally severe Ayandon Storm, and then by the "cemre" (Redhouse ex.plains that these are "an increase of warmth supposod to fail from thc sun successively into
air, waıer and earth in Februaıy") . As thc poet said, "Cemres (ali. fai l and wecp," because whatever
the cemre might be. it never arrivcs politcly by itself, but brings rain, slcet, snow and frost. We tJy ro
console ourselveı wilh the thought that these unpleasant phenomena mean spring is on its way. At
last March uri.ves, bringing with it the Huun Stonn. and the Koz Kavuran close on its heels. it is so
cold again thaı your hand stickı to the door.
March has you looking our of tbe door, then buming your pick and spade, goes the proveıb. Docs
the youngcr generation know what a pick and spade are, 1 wonder? Ali thcy know about is fuel oil,
natural gu ınd so on. Even coal iı going out of daıe.
Oeıpite my advanced age I cannot remember the year the Bosphorus froze over, but I have seen
ice flows block the cntrance to the haıbour. These days other things come floating down the Bosphorus, but it is not ice. The dirt from Oemıany and Central Europe is nuslıed down the Danube, through the Boıphorus and ends up in the Marmara Sea. Far from frccring, that kind of dirt sinuners at
nearly boiling poinL I seem to have divergcd again to today's prob&emı. Back to the past.
When thoıe storms are over, the bird storms start: tbe Small Kite at the end or Man:h, and the
Swallow followed by thc Swan in April.
My wife objccts lhat how are young people to know what a kite is. "'There is nothing left but crowı
and seagullı. Even the spaırowı have disappeared. They will think a kite is a brand name for vegetab~ oil or ıomething."
She may be ri.ght, but I will plunge hcroically on.
lıı May comes thc Shooı Breaker to destroy the blossom on the trecs, and then the Kabılye - noed l
say more, that infelicitouı name ıpeaks for itxlf.
When I was youna the ıtorms went on ali ıummer: tbe Ulker, Gun Donumu (Summer Solstice),
Rcd Phım, Black Plum. Mihrican ... wait a secood, are we never going to wann up? We us.ed ro be'
for some waım weather. 1lııı was what it was like tben.
0ncc September was behind us, the bird storm., started again: K.itcs, Quails. Cranes. l ended up
with ı gnıdge against bin1ı for stopping the good weather. Then came tbe Koc Katimi, Yaprak Do-
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Cahil Kayra
A stonn of nostalgia is blowing wilh such violeııce thar no one can s.ce through tbe clouds of dust
it is raising. No one realiseı that ıtorms are not what they used to be! Those old storms were ııı delight that younger generations have never e,.perienced.
J am talking about real stonns, not tbose pofüical stonns in a ı.eacup we have these dayı.
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Istanbul is ex.periencing an unprcccdenred prolirenı.tion or ~ - Every day a new one opens somewhere, like almond blossom. I do not want ıo speculaıe about the implications for the inıellectual
s.trata orthe conununity. Leı us wait and seıc what happens.
At one time beer houses were ali the rage, inspircd by Turkish gucst workers retuming from Gcrmany. Now they are closing down orıe by one. The becr house could not compeıe against TUrkey's
cstablishcd coffec house cuhurc.
However the nood of ban appeals to a diffcrent nced, providing somewherc for pcoplc who have
woıted ali ouı ali day, stretching their brains ıo brcaking point, to socialise aftcr work. A few dri.nks
helps pcoplc who have hardly any time for themsclves ro wind down. Dropping by a bar at around
19.00 fora cauple or drink.s with fri.ends, some conversation and some jokes. That is all it is. 1
But what abouı those without a bar within easy reach of their workplıııcc? Especially jaumalists,
who are hardbitten bar goers, now that the majordailies have moved out oftown to lk.iteJli. Tan Oral
rccently proposed convening an articulared trailer truck inıo a mobile bar for the joumalisıs lcaving
wort. Jumping on, they can order a gin and tonic to sip as the bUck makcs its leisurely way into the
city. No doubt ajoumalist living at Gayrenepe, Sisli, Nisantasi or Etilercould down two or thrce doublC5 before reaching Mecidiyekoy, as well as enjoying an hour's conversation with his collcagues.
That is whar I cali killing threc birds with one stone.
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pleads lack of money, while Mustafa claims it will ctıl costs. Mustafa may be ri.ght, but what can the
boss do, when he has spent five ~ wonderi.ng where the money to producc the ne•t issuc is coıning from.
RecenrJy the boss was tallr.ing on the pbone with Coca Cola's general manager for Turkey, Yavuz
Cekirge, Jong-time poet who is also involved in Cevir.o and other environmental organisations. Yavuz Bey had promised months ago that he would arrange for thirty million liras wonh of advertising
per month, so the boıs decided not ıa..reducc thc colour pages. But no advertising appeared. so of~
urse tbe number of colaur pagcs dropped immcdiately. When the bos.s phoned about something else
reccnrJy, Yavuz Bey said, ..1 know Y® are going to reproach me, but l have really not had time to do
anything about it." The boss said that he had long since forgotten about the matter. and had become
an expert on telling who was good for whar.
it is a pity that we did not have a phone whicb relays images so that we could see Yavuz Bey's fa.
et ar that dig. But the boss is a ırusting simpleton. He is stili trying to get these peop~ involved in '
beneficial enı.erprises . Well, good h.ıc:k to him.
Rcccntly I heard a sıory abouı Vehbi Koc, one of Turtey' s ri.chest men. As you know Koc Hol·
ding hasa new main orrıce on Nalr.kas Tepe. ApparcnrJy, duri.ng constnıction Vehbi Bey we'nı to inspoct it and when he saw thc gigantic swimıning pool. demandcd ıo know whaı was going on. Knowing hiı reltıetanct ıo spend money on luxuri.es of this sort, thcy told him that it was a watc:r tank.
When the day of the inaugu.ration ceremony came, of course the magnifıcent swimming pool was ali
too conspicuous. Vehbi Bey called his minions and declared, "it is a watc:r tank unıil J die, and then
it can bcc:ome a swimming pool."
in preparation for the special issue to conunemonı.te the newspaper's fıfth year, the Editor, the
Boss and Tuf Kamera arranged a tri.p to the Anatolian sKle of lstanbul to do some phoıography .
While they were photographing the ruins of an old Armenian orphanage school, which now houses a
group of gypsies, a gypsy rushed out and e•ciredly kissed the Editor on both cheeks. ignoring tbe
Boss and 1\ıf K.amen.. Now everyorıe is wondering why tbe e.ditor was chosen for this display of af.
fcction.
On the second evening of the recent Seker Bayram. Tuf Kamera and the Boss went ıo Rasputin
nightclub to watch our contri.butor Seyhan Soylu's SiSi SHOW, withouı inviting the &titor ıo accompany them. No explanaıions have be.en given, but ıııccording ıo the gossip they were put off by
the way in which everyone who sees the Editor rushes to kiss him.
Many happy fıve-year retums,
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WATCHWHATYOUEAT!
I mean it. Wl>o knows thc condition of the foodstufTs on sale, when even companics supposedly
under state control seli adultenı.red food . A serious evenı which occurred lası month did not get nearly enough press coveragc.
THE SiSLi BRANCH OF THE MEA T AND FISH CORPORATION CLOSED DOWN BY MUNICIPAL INSPECTORS!
Sisli's mayoress, the actress Fatma Girik, got a whiff or the goings on at tbe state-owned Mcat and
Fish Coıporation shop in Sisli and sent a team of inspectors around. They discovcred meat from carcasses lacking control stamps, and which failed ıo mect health standardı. Fatma Girik said that they
had ıcted on inforrnaıion reccived. As yau know, Sisli is suffering huma longstanding refuse colleıction problem, despite the occasional display by Fatma Hanim with hosepipe in hand washing
down the strects. The bacteria wafting (rom the roıting refuse atıach themselves to fruit, vegetablcs
and Olhcr foodsıuffs on sale in the streets. But if the state's mcaı retailing company is selling unstamped roe.ten meaı. then things a.re rcally bıd . So watch ouı!
On the second evening of the Bayram, 1 decided to eat at tbe Conrad hotel's famous Monteverdi
rcM&Urant and relay the rcsults to you. But when 1 phoned to make reservations, I was told that it
was "closcd overthe Bayram". I coukln't believc my ears. How could a five-star hotel closc down a
well-publicised rcstauranı duri.ng a public holiday? in thal case, if busirıcss is bıd, Jet them closc
down the hotel altogether. Restaurınts traditionally have a day when they are closcd, whether it be
Monday or whatcvcr, buı ıo clos,e down a rcstaurant at an intemational hotel, and whar is rnore one
whkh is constanrJy being ıııdvertised, as if İl were a commen:ial club in a provincial ıown ...
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There is an endkss flood of new barı opening in lstanbul, and reccntly I we:nı ıo one or them, Sardunya & Zeytin. S!ning in lhis bar, which originaıcd in Bodrum, I muscd overthe JSTANBUL BAR
phenomenon. Turtey's bar ownerı are usually attcmpting ıo impon the ban they have secn abroııd,
which is why none of them have an Istanbul atmosphere. Either they m imitations or Bri.tish pubs,
or American saloon bars, or Pari.s cafcs, but none of them quiıe hits the nail on the head. Yeı if we
look back at the pası, we see ıhat lstanbul is not lacking in iıs own bar character. it is to be hoped

m

w

m
1 could not attend the !ast iftar dinner given duri.ng Ramazan by our Friends of the Kitchen Society,
and I have heatd nothing about how it went. RecenrJy I was talk.ing to the club"s president Ergun
Bey, and we agreed that the ıime had come for the club ıo publish a monthly food and wine magaı.i·
ne, because Iıtanbul has begun to emerıe u a major gastronomic centre.
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değerl er i nden:

•

S K ALESi

EMA Vİ EYİCE' nin"Bizans Devrinde Boğaziçi"adlı kitabından derlenmi ştir.

ugün Anadolukavağı'da hakim hörgüç şeklinde bir tepenin üstünü kaplayan Yoros kalesinin bu adı Hieron'dan (=kutsal yer) aldı
ğı söylenirse de, Zevs'in sıfatı olan
Ourio 'dan (=uygun rüzgarlar) aldığı
da iddia edilir. Yoros kelimesinin
doğrudan doğruya Oro 'dan (=dağ)
gelmiş olması da herhalde düşünüle
bilir ve belki de daha da doğrudur.
Jason tarafından Boğazın Karadeniz'e açıldığı bu bölgede bir yerde,
belki de kalenin bulunduğu tepede
Oniki Tanrı adına yapılan mabedin
bazı mimari parçalan evelce bulunmuştur. Bizan devri içinde yapılmış
olmak.la beraber, son Bizans devrinde
XIV. yüzyıl içlerinde, 1348'den itibaren kısa bir süre için Cenovalıların
eline geçmiş ve aynı yüzyılın sonlarında da, Boğaziçi'nin Anadolu yakasına tamamen hakim olan Osmanlılar
tarafından alınarak tamir edildikten
onra hayli uzun süre kullanılmıştır.
itekim Büyük Dünya coğrafyasını
18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başla
rında yazan P.G. İnciciyan, Yoros kalesi içinde 25 evlik bir Türk mahallesi bulunduğunu ve kalede muhafız
olarak hala bir dizdar idaresinde 20
kişilik bir müfrezenin barındığını
yazmaktadır. Aynca burada" ... surun
biraz ötesindeki ormanlıkta, kalenin
zaptı esnasında ölen askerlerin mezarları vardır ve burası halen şehitlik
adını taşır" demek suretiyle ilgi çekici bir de bilgi verir. Böylece Yoros
kalesinin Türkler tarafından fethinin
bjr çarpışma ile olduğunun hatırası
çox:uzun süre yaşadığı anlaşılır.

B

Çok etraflı ve ilmi şeki lde incelenmesi gerekli bir e er olan Yoros Kalesinin, 14. yüzy ıl sonların d a Türk idaresine geçmiş o ldu ğunu kesinlikle biliyo ruz. Y ıl dırım I. B eyaz ıd 'a kara yoluyla
Koca-İl i n d e n
H . 7 93
(=1319)'de kalabalık b ir k uvvetl e
(Leşker-i az"ım) ge le rek Yoros' a
çıktığı buradan da Yahşi Bey' i göndererek Şi l e h i sarını tes lim a ldı ğ ını

Çelebi
karde ş i

bi ' ye

Mehm e d ,
Musa Çele-

k a rş ı harek a tı

s ır as ında

H . 816
(=1414)' den az önce, Trakya' ya geçmek için Gebze Kadı ı Fazlullah' ı göndererek Bizans
İmp arato ru ' ndan yardım i s temi ş ve
kendi si de Bursa' dan çıkarak Yoros ' a
gelmi ş, burada konaklamış ve İmpa
ratorun g önderdi ğ i gemilere binerek
ge ne burad an Rumeli ' ye geçmi ş tir·
139 1' den, en azından 1414' e kadar
Tür idaresinde kalan Yoros kalesinin
bundan sonra da Türklerin elinde bulunup bulunmadı ğ ını ise bilemiyoruz.
A ş ıkp aşazade' deki bu bilgi Batılı bir

Aşıkpaşazade yaz m aktadı r. Yıldırım
Bayazıt

bundan sonra Yoros' u bir üs
olarak kullanarak Güzelcehisar denilen Anadolu hi arını yaptırtmı ş ve İs
tan bul ' u ele geçirmek içi n teşe bbü s
lere g iri şm i ştir. M areşa l B o uc icaut'nun 1399 y ı lı n da Karadeniz B oğ a-

1'
z ı girişi n de yaptığ ı ak ın , Türkler
elinde olan Yoros kalesine de kar ş ı
olmuş fakat bu akı nd a Boucicaut Yoros kalesine hücuma cesaret ede meyerek, sa d ece ka le nin e t eğ ind e ki
köyü yakarak çe kilmi ş tir. Yo ros' un
Ankara savaş ından sonra da bir süre
Türkler eli nde ka ldı ğ ı a nl aş ılm akta

d ı r . Y ı ldırı m B ayaz ıd ' ın oğ ullarından

seyyah tarafından da doğrulanmakta
dır. Timur ' un yanına g itmek üzere
B oğaz i ç i ' nd e n bir ye lkenli ile
14 03 ' de geçen İ s p a nyol elçi s i Ruy
Gonza les de Clavijo , bu ka leyi El
Guirol de la Turquia olarak adlandırır
ve o s ırada buranın bakımlı olduğunu
ve içinde bir Türk garnizonunun bulundu ğ unu bildirir. Halbuki karş ı ta-

EYiCE

raftaki kale harap ve terk edilmiş durumda idi. Kalenin eteğinde etrafında
bir duvar olan bir kule bulunuyordu .
Clavijo'a göre, buradan karşı kıyıdaki
bir kuleye, Boğaziçi'ne girişi kontrol
eden bir zincirin gerildiği yolunda bir
öylenti vardı. Böylece buradan geçen gemilerden geçiş rüsumu alını
yordu .
Yoros kalesi herhalde İstanbul'un fethi s ırasında , eğer önce el değiştirmiş
ise, Cenova idaresinde olmalıdır. Bu
İtalyan ticaret şehrinin İstanbul'un
kuşatılması ve fethi sırasında Osman1ılara karşı bir tutum takip etmediği
bilinir. Her ne olursa olsun, fetihden
sonra Yoros kalesinde artık bir yabancı idare yoktu. Zaten kalenin Karadeniz Boğazı girişine hakim durumu da buna imkan bırakmıyordu . İm
paratorluğun hemen her tarafındaki
kıyı kalelerini tamir ettiren veya yeni
olarak yaptıran il. Bayazıd
(1481 - 1512) zamanında Yoros kalesi
de tamir edilerek içine Yoros kalesi
mescidi denilen bir ibadet yeri yaptır
mış, kale dizdarı Mehmed Ağa da bir
haman inşa ettirmiştir. Böylece Yoros
kalesi Türk devrinde de, 18 . yüzyıl
içerilerine kadar görevine devam etmiştir. Kalenin sahası içinde yaptığı
mız fazla etraflı olmayan incelememizde bu hamam ve mescidin yerlerini gösterecek herhangi bir iz veya belirli bir alıntı bulamadık.
Duvarlarının örgülerinde üç ayn tek

nik ve dolasıyle üç ayn devir görülen kalenin malzemesinde yer yer
devşirme parçalar da görülür. Nitekim çifte kuleli esas girişin dışında
ve sağ tarafta duvara gömülü 6.
yüzyıl üslubunda bir Bizans korkuluk levhası parçası dikkati çeker.
Geç bir devirde örülerek battal edilen esas girişin iki yanındaki haş - ·
metli kulelerin cephelerinde mermer üzerine kapatma olarak birer
yarım ay (hilal) içine, kollarının uçları tomurcuk biçiminde işlenmiş
haçlar yapılmıştır. Her iki armalı taşın da dört köşesinde birer gerekçe
harf vardır. Bunların üstlerindeki
yatay çizgiler, bunların birer kelimenin kısaltması olduklarına işaret
tir.
Doğudan batıya beş yüz metre kadar bir uzunlukta yayılan Yoros kalesi Karadeniz'e paralel olarak araziye yerleşmiştir. Kalenin genişliği
60--130 m. arasında değişmekte ve
bu tahkimat, Boğaz tarafında olanı
daha alçak iki tepenin üstünü kaplamaktadır. Kalenin en kuvvetli kesimi , yüksek tepenin, doğuya yani
Anadolu'ya bakan tarafıdır. Bu da
Yoros kalesinin Boğaz girişini
kontrol etmekle görevli bir tahkimat
olmak.la beraber, kara tarafından yani Anadolu içlerinden gelecek bir
tehlikeye karşı düşünüldüğünü gösterir. Yoros kalesinin inşaatı taş ve
tuğla dizileri halinde yapılmış , taş 
ların büyük bir kısmı, hatta belki de
hepsi Antik veya erken Bizans devrine ait devşirme malzemeden sağ
lanmıştır. Bunların aralarında belirli
olarak işlenmiş mimari parçalar da
görülebilmektedir. Kalenin esas girişi doğu tarafında ve 120 m.
yükseklikteki bir tepe üstünde olan
en hakim kısmındadır. Yirmi metre
kadar yükseklikteki yuvarlak iki
burç arasında açılan bu tuğla kemerli giriş, sonraları örülerek battal
edilmiştir. Kapının devrişme malzemeden olan mermer bir çerçevesi
vardır. Üstündeki tuğladan hafiflet-

Kale burçlu manzarası
olan apartmanlar
Ta r ihi Yoroz K a lesi'nin t oprağa
gö mülü b u rç l arı içine lojman tarzı
apartmanl ar inşa edi l miş. Bir önceki
C umh u rbaşkanı Kenan Evren'in Boğaz i çi'ndeki ya yapılaşmayı kontrol
ett i ği dönemlerde de kendisine bu
bö lgenin gösteri l med i ği rivayetler
aras ı nda ,Şimdiki Cumhurbaşkanı

m ı z T urgut Özal ise sağlığında bu
konuy la
yak ı ndan
ilgileniyormuş.Onun için bu tür tarihi alanlardaki yapı l aşmanın nasıl önleneceğ i meselesini biz bi lemiyoruz.Yalnız
ca belgelerini yayımlamakla yetiniyoruz. İşteBizans'ın Yoroz Kalesi
, işte
günümüzün mimari ve
korumacılık anlay ı şı, varın siz karar
verin

'(];j---

me kemeri ise bugün

yıkılmı ş

du -

rumdadır.

nın

1350 'e

d oğ ru Ce n ova lıl ara

geF akat bu sadece bir tahmind ir. Bu hu susd a belki
Genova arş i v ind e bir belge bulunabilir. Şimdiki halde kesin b ir söylenemez. Bu gün ortada o lmayan anc ak 1831 ' d e S a uli t a ra fınd a n b ir
kopya s ı e lde edil e n , ta rih kı s mı
noksan kitabe, kalenin bi r üre Cenovalılar e lind e o ldu ğ unu göstermektedir. İ panyol elçisi C lavij o ise
1403 ' d e B oğ a z dan geçerk e n ka le
bakımlı bir halde ve içinde bir ti.irk
garnizonu b arındırm a ktadır. Acaba
kale bu tarihten sonra mı Cen ovalı1ara
g e ç mi ş tir ?
Bu
durum
mümkündür. itekim Timur is til as ı
sırasında Amasra kalesi de el d eğ i ş

ç ti ğ ini yaz maktadır.

Yoros kalesi hakkındaki bu kısa notumuz şunu göstermektedir ki, bu
önemli ve şimdiye kadar yeterli olarak incelenmemiş eski eserin iyi ve
doğru bir rölövesine ihtiyaç vardır.
Aynı zamanda etraflı bir araştırması
ile de tarihçesi aydınlığa çıkarılma
lıdır. Kalenin üzerindeki işaret ve
harflerden anlaşıldığına göre bura s ı
bir Bizans yapısı olduğu kes indir.
Antik çağa ve erken Bizans devrine
ait bazı yapıların yerinde veya yakı 
nında , onların malzemesinden fay dalanılarak yapılan kale 13. yüzyül
sonlarında, en geç olarak 14. yüzyıl
başlarında meydana getirilmiş olmalıdır. Ancak Pakhymeres ' in
1305'de burasının Türkler tarafın 
dan feth edildiğini yazma s ı ikinci
ihtimali zayıflatmaktadır . Yoros kalesi 14. yüzyıl içinde bir kaç defa el
değişitirmiş olmalıdır. Gabriel kale-

tirmi ş tir. A ş ıkp aş ada ze' d e ki k ay ıt

lar da kal enin kesinlikle 139 1-144 1
Türkl e r e lind e o ldu ğ unu
gös termektedir. Günün p o litik as ı
gereği olarak ve b a zı tavi zler karş ı
lı ğ ı kalenin 15. y ü zy ıl ilk yarı sı içara s ınd a

YOROSKOOP

!erinde Cenevizlilere bırakılmış olm ası da ihtimal dışı değildir. Belki
de Yoros kalesi sadece XV. yüzyıl
da Cenova hakimiyetine geçmiş
olabilir. Burası Türk devri boyunca
b ak ım
görerek
görevını
ürd ü rmüştür. Eremya Çelebi' den
öğre n ildi ği n e göre kale, 18. yüzyıl
so n rasında bi le h ala kullanılmakta
id i. Ş ü p h esiz kale n in iç inde arkeo lojik bir araşıtrma yapılabilmiş olsa tari hini aydınlatacak pek çok buluntu elde edilecektir. Aynca bölme
du varı burcu üstü ndeki tuğla kitaben in çözü mle nme i kalenin Bizans
d ev rind eki tarihi n i, diğer taraftan
bü yük kapı üstünde olan ve bugün
kay ıp Yicenzo Lercari adına Cenova kitabesinin aslın ın veya tamam
bi r kopyasının b ul unması, veya Vicenzo Lercari'nin görevde bulunduğ u y ıll arın bulunm ası, kalenin Cenova hakimiyeti tari hçesini ayd ın lı
ğa çı karacaktır
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Btl'YÖK ZEHİR
TURİSTE YARDIMCI OLALIM." Afişleri ile başlatılan

kampanya bu kez de "güzel ve temiz bir İstanbul gönnek için
elele ..." afişleri ile devam ediyor. Görsel sanat değeri olarak
gayet kötü yapılmış ve insanlara zevksizlik aşılayan bu afişler
le kampanyalara sürdüren belediyeye İstanbullular yeni bir ad
taktılar:
,
"İSTANBUL BÜYÜK ZEHİR BELEDİYESİ''
Bu ismi hak edişin nedenleri ise şöyle sıralanıyor:
Hastahane çöpleri ayn toplanmıyor, bu çöpler bizi zehirliyor!
Derelere karışan lağım sulan çevre sağlığını tehdit ediyor
bizi zehirliyor!
Çeşitli ilçe belediyelerinin mali sorunlarından ötürü çöpler
zamahında toplanmıyor ve biriken çöplerden yayılan gazlar ve
çevreye yayılan kirlilik bizi zehirliyor!
Hava kirliliğine çözüm olarak getirilen doğal gaz pahalı
herkese ulaştırılmıyor, yaygınlaşması ve kullarulması zorunlu
hale getirilmiyor ve hava kirliliği bizi zehirliyor!
Yollardaki araçların, belediye otobüsleri ve resmi araçlar
dahil olmak üzere egzoz kontrolleri yapılmıyor ve bu gazlar
bizi zehirliyor!
Zevksiz, sanat değeri olmayan, göze hoş gözükmeyen afiş
lere dünyanın parası harcanıyor ve sanatsal duygularımız bu
yolla zehirleniyor!
VS. VS. VS.

Resim altlan:
Belediyenin elektrik direlclerine astığı zevksiz afişlerin sonuncusu
Derelere karışan !ağam sulan aleni pislik saçıyor.
BEDENSEL ÖZÜRLÜLER

yer alan haberlerde Bedensel Engelliler Dayanışma
Derneği Başkanı Kemal Derniral'ın bu insanlara bir müjde
niteliğindeki haberi yer aldı. Haberde ihtiyaç sahiplerinin gerekli belgeleri derneğe getirdilcleri takdirde sandalyelerini aİa
bilecelcleri belirtiliyordu. Ancak gazetemiz muhabirlerinin
yaptılclan araştınnalarda bu sandalyelerle günlük gereksinmelerini evleri dışında özürlülerin sağlayamayaca.lclannı ortaya
koydu, çünkü Bağdat caddesindeki birkaç gösteriş kaldırımı
dışında özürlülerin durumu düşünülerek yapılmış hiçbir çalış
ma yok İstanbul' da. İstanbul' da özürlülerin yardımcısı olarak
ulaşıma katılabilmeleri, evleri çevresinde alış-verişlerini yapabilmeleri tamamen olanaksız.
FENERBAHÇE'DEKİ PİRAMİD ..........

diyemiyorsa, bu düşündürücüdür. Sadece "yıkalı m" demesi
Mimarlar Odası üzerine düşeni yaptı, inşaatın yasal
olmadığını belgeleriyle ortaya koydu. Belediye ise daha sonra
hizmete açtı ve şimdi yasal değil, yıkalım deniyor. Bu durumdaki kullanılan, yaşayan bir yapıya cezayı pekala halk kendisi
verebilir. Nihayet orası bir alış-veriş merkezidir. Halkımız
oraya hiç gitmeyebilir. İşlevsiz bir yapının da kapısına kilit verulur, daha sonra da kapalı olduğu hatırlanarak yıkılabilir.
Ama durum farlclıdır. Halkımız gerek mimari açıdan gerekse
sosyal açıdan binayı beğenmektedir. Fenerbahçe'nin bu tip bir
alış-veriş merkezine gereksinimi olduğu anlaşılmaktadır. Eskiden iki tane büfe, bir adet kahve yaz kış, soğukta ve sıcakta
gelenleri ağırlarken, bugün her türlü yiyecek, giyim eğlence
vb., aynca sinema bu binada bulunmaktadır. Bahçe ise Turing
tarafından işletilmekte, daha çok bahar ve yaz aylarında hizmet vennektedir. Aynca Pirarnid'in mimarisi kötü değildir.
Çevreye uyumlu, günümüz mimarisini yansıtmaktadır. Yanın
daki çirkin kamp binaları gözümüze daha kötü gözükmektedir.
Kapısında police man belclemesi, yabancı isimli mağazalar salt
buranın değil, belki ülkemizin sorunudur. Bunları halka senelerdir farkettirmeden kabul ettirenler düşünsün . Bu tip Amerikan özentililcleri, sadece burada değil , yaşantımızın her
bölününde, her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Dinlediği
miz müzikten, televizyonda seyrettiğimiz filmlere kadar ...
Bu iş biraz, özel radyo meselesine benziyor. Baştan kurulaşlan yasal değil, fakat bazı insanlar politik güç kullanarak bu
işi başlatıyorlar. Halk dinlemeye alıştırılıyor, iyi de oluyor. Senelerdir sansür, denetim kurulu, var olan iktidara yakınlık gibi
ölçütlerle sevilen sanatçıları dinleyemeyen halk, bu işi benimsiyor.Sonra gelen yönetim ise, önce hoşgörülü davranıyor,
sonra yasal değil deyip kapatıyor. Halk isyan ediyor, yapılan iş
hukuka ve yasalara tamamen uygun ama halka ters.
Bence, yıkalım demek en fazla temel üstü aşamasında
kolaydır.

mümkündür, hizmete açılmış , alışılmış, beğenilmiş ve belli gereksinimlere fazlasıyla yanıt vermiş bir bina yıkılmamalıdır.
rek yapılmış hiçbir çalışma yok İstanbul' da. İstanbul' da
özürlülerin yardımcısı olarak ulaşıma katılabilmeleri, evleri
çevresinde alış-verişlerini yapabilmeleri tamamen olanaksız.
MEKTUP DEVAM
nu" büyük harf ile başlamalıydı. 8. satırda "tamarniyle" ya
ile" ya da "tamamıyla" diye yazılmalıydı. 3. sütun
sondan 3. satırda "avan proje" bitişik yazılmalıydı .
Boğaz Derniryolu Tüneli Geçisi yazısı; 2. satırda "imparatorluğunun" "İmparatorluğu'nun" şeklinde olmalıydı. 3. satır
da "önemi" değil, "öneme"dir. 11. satırda "ticari" büyük harfle
yazılmalıydı . 13. satırda "asya"da büyük harfle yazılmalıydı.
15. satırda "müfusu", "nüfusu" olmalıydı 18. satırda "67.7"
değil "7.67"dir.
Sayılarla Tüp Geçiş yazısı: 2.sütun sonda 4.satırda "Avan
poje" "AVanproje" olacaktır. Yazının 19. sayfadaki devamın
da; 17. satırda "1-15" "1-1.5" olacaktır. 42. satırda "istas yonunda" bitişik olmalıydı .
Sayfa Bahriye.
Sayın Jak Deleon'un yazısı : 13. satırda "ahmet" büyük
harfle başlamalıydı.
Sayın Selam Gamlıbel'in yasızı : 1. sütun 15. satırda "İstan
bul' daki" kelimesinde büyük harf kullanılmalı. 1O. satırda "İs
tanbulumuz'un" şekli "İstanbul'umuzun" olmalıydı. 25. satır
da "pojeyle", "projeyle" olmalıydı . Son satırda "kalmatta"
"kalmakta" olmalıydı. 2.sütun 24. satırda "işleve yaratılması"
yerine "işleve getirilmesi-ya da bürünmesi" daha doğrudur. 30.
satırda "eşleve" "işlevle" olmalıydı. Yazının 18. sayfadaki devamında; ilk satırda "sultanahnet", "Sultanahmet" olmalıydı.
Sayfa Üçok.
The Guide İstanbul ' dan Seçmeler: 1. sütun 17. satırda "sallı" değil "sazlı" olacak. 25. satırda "çoluk-wcuk"un arasında
ki çizgi imine gerek yok. 41. satırda "dekoru"ndan sonra virgil
gereksiz. 43. satırda "İstanbul Festival" değil "İstanbul Festivali" olmalıydı.
Sayfa Anter
Sayın İlker Sanel'in yazısı: ! .sütun 2. satırda "ben", "benim" olmalıydı. 7. satırda "sürünme" küçük harfle başlamalıy
dı. 20. satırda "macdonald" değil "Mc Donald's". 53. satırda
"sılclık" değil "sılclık". 54. satırda bir "burda" yeterliydi. 66.
satırda "çabalıyor''dan sonra kesme imi olmamalıydı . 2. sütun
7. satırda "mumcu" büyük harfle başlar. 11. satırda vapurdan
olacak; "vanıpundan" değil! 3. sütun 10 satırda "ne" "Ne" olmalıydı . 17. satırda "birlirlerine", "birbirlerine" olmalıydı. 4.
sütun 6. satırda "zaman"dan sonra, 12. satırda "yaptığında"dan
sonra virgül kullanılmalıydı. 14. satırda "dolmuş" büyük harfle
başlar. 23. satırda engeller yenilmek için değil, geçmek ya da
aşılmak içindir.
Sayfa Hiram.
Sayın Cahit Kayra' nın yazısı : 16. satırda anlamsız bir "bu
kadar''. 25. satırda "ahend eylemek" ne demekse? 70 satırda
"Yavuz'ın" değil "Yavuz'un" olacak. 79. satırda "kaygıların"
olacak.
Sayın Nurettin İğci'nin yazısı : 2. sütun 4.satırda "fazla"
büyük harfle başlamalıydı.
Sayfa Abbas.
Sayın Cüneyt Ayral'ın yazısı: 1. sütun 7. satırda "oynan"
değil "oynanan". 16. satırda "kayif', "keyif' ve "çıkaramaya
cağımız", "çıkamayacağımız" olacaktır. 2. sütun 8. satırda
"çok" gereksiz.
Sayın Vüs'at O. Bener'in yazısı: 1. sütun 21. satırda "Çift"
küçük harfle, 24. satırda ise "o" büyük harfle yazılmalıydı.
"tamamı

AIDS SAVAŞIM DEREGİ

eski Başkonsolosu olduğu bildirilen AIDS hastası ile ilgili
haberde hastanınkonuşmaya ve hastalığa nasıl yakalandığını
açılclamaya zorlanmasını kınayan bir açılclama yapmıştır Basın
toplanusında özetle şu görüşlere yer verilmiştir:
-Ağır şekilde hasta olan ve bitkin bir durumda bulunan bir
insanı görüntülemek ve konuşmaya rorlayarak özel hayatını ilgilendiren sorularla taciz etmek öncelilcle insanlığa, ahlaka,
vicdana ve törelere aykırıdır. Aynca özel hayaun gizliliği ve
dokunulmazlığı TC Anayasası'nın 20. maddesi ve İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin 12. maddesi ile güvence altına
alınmıştır.

-İnterST AR Televizyonu yönetic,ileri bu haberi ekrana ge-

tfrdilcleri için aynca kınanmalıdır.

DEVAMIOTUZDÖRT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.,AR ERLERi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

-Televizyon çekimine izin'veren hastane sorumluları hakmeslek itibarını zedeleyici bir duruma meydan verdilcleri
için soruşturma açılmalıdır.
-Televizyonun vazifelerinden biri toplumu eğitmektir.
AIDS ile ilgili eğitici programlar yapılmalı, AIDS hastasının
diğer hastalardan farklı muameleye tabii tutulmaması gerektiği
ve aynı düzeyde şevkat ve ihtimama ihtiyacı olduğu vurgulanmalıdır ..

SOSYAL DEMOKRATLARIN DA
ORTAK OLDUGU HÜKÜMET
RADYOLARI KAPATI'I

kında

KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI
yer alan haberlere göre bakanlığın ilanlarında kütüphanelerde var olduğu söylenen kitaplar da bulunamıyor.
Gazetemiz için bir söyleşi yapmak üzere defalarca aramış
olduğumuz ancak bir türlü kabul edilemediğimiz İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da hafta nedeni ile Beyazıt İl Kütüphanesi 'nde düzenlenen törende bir konuşma yapu ve gençlerin
günümüzde kitaba yeterli önemi vennedilclerinden yakırup fa.
turayı görsel medyaya çıkardı. Bir ailenin geliri ile kitap fiyatlan arasındaki ilişkiyi unutarak konuşmasını hazırladığını
düşündüğümüz Vali Kozakçıoğlu'na İstanbul'daki kitapçıların
teker teker kapanmakta plduklannı, bir çoğunun da kırtasiye
ve oyuncak satarak geçinmek rorunda kaldıklarını, sergilerde
kitap satanların her an tehlikeli saldırılarla karşı karşıya olduklarını anımsatmakta yarar umuyoruz.
ÜSTÜN ZEKALILAR
tarafından açıldı. Ya.lclaşık

ürünün

sergilendiği

400 resim, heykel ve benzeri

karma sergideki fiyatlar ikiyüzbin lira ile

bir milyon lira arasında değişiyor.
Üstün zekalı çocukların yetiştirilebilmeleri için gerekli
paranın toplanmasında

güçlük çekildiğini belirten yetkililer, bu

yetenelclerin hayata geçirilebilinmesi için yardım edilmesi
gerektiğini vurguladılar

ve yardım etmek isteyenler Yapı

Kredi Bankası 56135-7 hesap numarası ile T. İş Bankası
329770 numaralı

hesabı

gösterdiler. Yeni Ufulclar Koleji' nin

müdürü muhabirimize sergiden ve bağışlardan toplanacak olan
paraların
eğitimi

maddi durumu iyi olmayan üstün

için

zekalı

çoculclann

kullanılacağını_ söyledi.
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ortak olduğunu belgelemiş oldu.
BİZİM ŞEHİR HABERLERİ GAZETESİ YAZILI SÖZLÜ - GÖRSEL YAYIN ORGANLARI ÜZERİN
DE KURULAN HER TÜRLÜ BASKIYA SANSÜRE
ŞİDDETLE KARŞIDIR VE RADYOLARIN KAPATILMASI EYLEMİNİ DE ŞİDDETLE KINAMAKTADIR.
Radyolar, televizyonlar yayına başladıkları günde de
meriyette olan yasalar eğer uygulanmışsa aradan bunca
zaman geçtikten sonra uygulamaya kalkışmak saçma ve
ne yaptığım bilmez bir durumdur ve her zaman üzerinde
durduğumuz organizasyon bozukluğunun açık-seçik bir
ifadesidir.
Sayın

'

Fikri Sağlar,
Kültür Bakanı
İstanbul, 1 Nisan 1993
Radyolara konulan yayın engelini şiddetle kınıyoruz.
Şahsınızda, TC Hükümeti'ne, demokrasiye alışmanın
ve demokrat olmanın zor, mesai .isteyen ve kültürle bağ
lantılı bir iş olduğunu anımsatmakta yarar umuyoruz.
Yazılı, sözlü ve görsel basına uygulanan baskı ve
sansürler demokrasi rejiminin işi değildir.
Saygılarımla

Bizim Şehir Haberleri Gazetesi
Cüneyt Ayral

adına

Sayın Gökberk Ergenekon,
Devlet Bakanı
İstanbul, 1 Nisan 1993
Radyolara konulan yayın engelini şiddetle kınıyoruz.
Şahsınızda, TC Hükümeti'ne, demokrasiye alışmanın
ve demokrat olmanın zor, mesai isteyen ve kültürle bağ
lantılı bir iş olduğunu anımsatmakta yarar umuyoruz.
Yazılı, sözlü ve görsel basına uygulanan baskı ve
sansürler demokrasi rejiminin işi değildir.
Saygılarımla

Bizim Şehir Haberleri Gazetesi adına
Cüneyt Ayral

İSTANBUL'UN SU POMPALARI

Öte yandan İSKİ'nin evlerde kullanılan çeşme suyu içiiı
göndermekte olduğu faturalardan herkes şikayetçi olmaya baş
ladı ve "İSKİ, suyun relclamını yapacağına, sağa sola dünyanın
parasını akıtacağına İstanbul' !uya ucuz su temin etsin" diye
yakınmalar başladı. Dr. Sözen'in bu sorunlara bir çözüm bulması belcleniyor.
İSTANBUL'UN ÇILDIRTAN TELEFON FATURALARI
. İşin garip tarafı PTI'' nin Kadıköy yakasındaki 243 42 lO

nolu müracaat telefon adeta bir duvar.
Kısaca PTI' fatura göndermiyor. Telefonunuzun son ödeme
tarihini öğrenmek istiyorsunuz öğrenmiyorsunuz! Sonra
PTI''ye gidiyor faturanızı çıkartıyorsunuz. Bir de bakıyorsu
nuz ki faturanızın son ödeme tarihi geçmiş. Bunun üzerine
%10 gecikme bedeli ödüyorsunuz! PTI' benden bu yolla her
ay bir nev'i haraç alıyor. Hem de 2000'e yedi kala. Üstelik
bürolarımız olimpiyatları İstanbul' da düzenlemeyi
düşünürken ... Gelmt}yen faturalarınıza mı? Kesilen telefonları
nıza mı yanarsınız!

AYIN KİTAPLARI

GRAVÜR VE SEYAHATNAMELERDE İSTANBUL
(18. Yüzyıl sonu ve 19. Yüzyıl)
Necla Arsan'ın bu çalışmasını inecelerken özellilcle bazı
sayfalardaki flu baskılara pek üzüldüm doğrusu, böyle zor ve
pahalı bir çalışmada daha çok özen gösterilmesi gerektiğine
inanıyorum, hele hele H. Yavuz'un titizliğini bildiğim için
nasıl olmuş da olmuş diye düşündüm ve buldum, kitabın
yapım taşaronu Profil Yayıncılık, biliyorsunuz Profil'in sahibi
halihazırda Erdal İnönü'nün özel kalem müdürlüğü görevini
yapıyor, tabii bir koltukta iki karpuz, Erdal İnönü flu olacak
değil ya kitap olmuş .. 269 sayfalık bu eser de İstanbul
sevdalıları için önemli bir kaynak.
Bu tür yazılarımızda hep anımsatıyoruz, yine aynı şeyi
tekrarfayalım, yazma.lcla kağıtlar aşınmıyor, bakarsınız bir gün
yaparlar. İstanbul'un mezarlılclannın bir kroki- plan çalışması
da kültür işleri dairesinin sorumluluğunda olması gereken
işlerdendir, çünkü hangi ünlümüz hangi mezarlığın neresinde
yatıyor bilmiyoruz, mezarlık girişlerinde bu türden planların
verilebilir hale gelmesi İstanbul gibi bir metropolün kültür
yaşamına ciddi bir katkıdır diye düşünüyoruz.
·
Yapılan olumlu işleri alkışlamayı, olumsuzlulclan yermeyi,
yapılmayanları da bıkmadan anımsatmayı sürdüreceğimize
inanın .

Olllf filmin ola~h galası
sanatçı uzun uzun alkışlandı.
Filmin gösterimi sırasında iki kere kare atlaması v
ekesinti oldu. Seslendirme o denli kötüydü ki bir çok diyalog duyulamadı.
Filiın İstanbul sinemalarında gösterime girdi.

Emil Galip Sandalcı için:
Daima akıntıya kürek çeker Sandalcı ...
diye takıldığımı anımsıyorum. Evet, ama· bilmiyordum ki, o, akıntıya kürek çekmeye yazgılı bir Sandalcı
dırl Bizi, güneşli ve esenlikli limanlara götürrm!ye hazır
bir Sandalcı! Ve, hiç kimse binmese de sandalına; deniz
fenerleri karartılmış, sis çanları susmuş olsa da, fytınaya
pupayelken giren bir sandalcı!..
·
Ama Emil Galip buydu işte: Aşklarda da öyleydi, yaı.arlıkta da- ve elbette, dostluklarında da!... Bir yalvaçlı
Emil Galip Sandalcı, gecikmiş bir yalvaç! Kitabı, öflcesiydi ... Bıçak gibi...

BERLİN'DEKİ İSTANBUL'DA BİZİMKİLERİN
FOTOGRAFLARINABAKARKEN
Uçaklar gecikse de, kalkacak. Bavullara yazmayı
unutma adını, adresini. Bulutlan yaracak uçak; oturma
hakkım aldın mı, korkma artık, yan buralı sayılırsın. Az
biraz değiştin ne de olsa; pasaportundan belli değil mi?
Artık polise sık sık gidip gelmiyorsun, değil mi?
Yeni işyerleri, yeni yaşam biçimleri, değil mi? Bu iş
leri de öğreniriz korkmayın! Bu aletlere de alışır ellerimiz kadın demeden, erkek demeden. Bu çöpleri de kaldınnz şimdi, tertemiz olur ortalık. Bu yapıların harcına
da damladı alınterimiz. Bu yapılan yaparken ağndı belimiz, sırtımız. Ubahnlar geçer, kovboylar sigıµ-a reklamlarını pek sever. Bu pislikleri kaldırmaktır görevimiz.
Buradan da çıkılır bir yerlere, biz çıkamayız temizlemeden.
Bu dükkan benim. Mallar sizin. Memleketten geldi
hepsi. Alıştığınız, sevdiğiniz, her gün yediğiniz şeyler
getirttim, taze hepsi. Dertli gönlüm yolunuzu gözler. Et-

!erimiz helaldir. Sucuklanmız Kayseri'den; yağlarımı
zın, pirincimizin, bulgurumuzun, nohutumuzun, mercimeğimizin, kuru incirimizin adı Almanca yazılsa da,
kendileri öz be öz Türk'tür. Sebzelerimiz de memleketten ablalar, abiler: Mor patlıcanlar, ayşekadın fasulyeler,
domateslerimiz Hollanda'dan ne yazık ki, lahana bizim
oralardan, ıspanak da çok taze, verelim mi abla? Rakıya,
beyaz peynire, kaşara ne buyrulur abiler? Pastırma ağzı
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hnik havalisinden sökün eder. Bunlarda, İçeren
köy'ü Mezarlığı'mn yayına, Merdivenköy'ü bayırlarına,
Uzunçayır'a konarlar." ...

İstanbul Çingeneleri

nıza layık!

Burası mı gurbet? Değil mi? Değişmemiz çok yavaş
da olsa, değişiyoruz işte. Almanlar buna integration
mu,diyor uyum mu, diyor? Kuşlar izler bizi. Kuşları seviyoruz, geçmişimize serpili taneleri gagalıyorlar. Kuş
lar, günlerimizin kanadı, kolu, soluğu, özgürlüğü, dostu ... Telgrafın tellerinde yan yana, sevgi dolu, aşk dolu,
şür yüklü söyleşiye dalıp gitmişler. ~ulutlar çok yukarı
da, selam durmuşlar gibi, sessizce geçip gidiyorlar. Bu
mu intergration acaba?
Fotoğraflar mı öykülerin elinden tuttu, yoksa öyküler
mi fotoğrafların, belli değil. Öykülerle fotoğraflar iç içe,
büyü bir uyum içinde yaşayıp gidiyorlar. Dizeler, imgeler, sarıp sarmalıyor fotoğraflan, ömürleri; fotoğraflar da
öykülerin, şiirlerin üstünü örtüyor, örtü oluyor.
Fotoğraflarda zaman yaşamaz, durgundur, suskundur, hüzünlüdür, göz kırpmaz. Öyküler zamanı silip geçer, araya bir başka zaman girer: Fotoğraftaki kişilerin
sararmaya başlamış yüzüne kan yeniden yürümeye baş
lar, zaman şimdileşir, anılar yinelenir, hüzün bir başka
boyut kazınır ve dizeler, imgeler, öyküler içe işler, insanı düşlere daldım: 30 yıllık göçün şiirlerde, fotoğraflar
da, öykülerde buluşmasının öyküsü bu. Fotoğraflara baka baka yürünen bir patika, dağı dolanır, doruğa varmaz
hiç. Fotoğraflarla öyküler kardeştir. An be an olmasa bile, yıl be yıl olmasa bile bir ömrün panaroması bu fotoğ
raflar, bu qyküler: Sayılı günlerin, üstünden zaman
süngerinin geçtiği günerin tarihi. Sizler de gördünüz bu
fotoğraflan, öyküleri 30 yıl boyunca.
Ne demiştik sözümüzün başında, biz buraları bir yerlerden tanıyoruz, demiştik ya, işte artık buralar bizim
oralar gibi oldu. Oralar, yabancı artık bize. Biz de oralara yabancı mı olduk, ne? Adımızı da "alamancı" koydular, "Alamanyalı" koydular, sanki bizi yurttan kovdular.
Günler nerede kaldı, İstanbul nerede? Yıllara ne oldu? Anılarımız nerede dertleşir, bizi nerede özlerler?
Kimlerin kalbini burkar mektuplarımız?
Biz neredeyiz, siz neredesiniz?

Tarlabaşı: Beyoğlu'nun Arka Kapısı
Aksoy'un objektifinde

geçmişini arıyor Tarlabaşı

şimdi...

Omuz omuza vermişler. Kimin kemikleri kurumuş
elinde bir baston, kiminin saçlarında yılların kar beyazı. .. Suretlerinde anlamı okunamayan bir hüzün ... Tenlerinin rengi, bütün renklerini silip süpürmüş yaşadıkları
anların, anıların ... Kiminin omuzunda bir kuş, yalnızlı
ğın kuşu ... Kimi rüzgara düşürmüş sesini, alnının gölgesini geçmiş günlerinin hatırasına ... Yadına gelir miydi
gelecek günlerinin kapısının kapanması?

***

Kapının

birini açıyorum. Ardında Emin Muti'nin
yüzü. Birinde Madam'ın yüzü. "Tarlabaşı'nda akşam ateşinin közüne gömün beni ölürsem"
der gibi duruyor günün aynasında.
Birinin ardında değil, ön yüzünde Beyoğlu gecelerinin kraliçesi. Sabaha karşı Tarlabaşı'm yalnızca ve yalnızca uyumak için mekan tutan. Ne gereği var adım öğ
renmeye. "Papatya" da olabilir, "Seher Yıldızı"da ...
Ama kapılar bir kez kapanmaya görsün. Şimdi ne o
"yıldız"ın kalçalarının ışıltısıyla hayat bulan pavyonlar,
gece kulüpleri kaldı, ne onun gibi kadınlar... Zaman, kapısını yokluğa kilitlese de kirpiklerinin rimeli, kaşlarının
sürmesi, nice erkeğin yürek yangını kalçalarının ışıltısı
bütün tazeliğiyle yaşıyor şakaklarına kır düşmüş kapıla
nn dehlizinde ...
Bedeni ölümün acı baldıranım nice yudumlamış olsa
da yaşıyor çünkü Tarlabaşı kapılarının fotoğrafisi kendi
gökyüzünün kendi yıldızı olarak... Kapılar oldukça yaşa
yacak da ...
Şair, bakalım sen ne zaman bulacaksın hayatının arka

Hiç kuşkusuz İstanbul'un kentsel yerleşim planında
Çingene mahalleleri bugün parmakla sayılacak kadar az.
dır. Öyle ki bugün bile varlıklarım sürdüren Çingenelerin belli başlı yerleşim yerleri üçü beşi geçmez. Kasım
paşa, Hacıhüsrev, Cankurtaran, Şadırvan, Topkapı, Sulukule gibi tarihe malolmuş yerler, eski geleneklerin
sürdürüldüğü bölgelerdir. Eski İstanbul'da şehre gidip
yerleşmiş çingeneler için ise O . Ergin şöyle yazar;
"Çingenelerinde İstanbul'un fethinden sonra bu şehre
geldikelrini ve ilkin Galata surlarının dışında Kasımpa
şa' da "Çürüklük denilen yerde- iskan edildiklerini, daha
sonra gelenlerin ise kısmen Ayvansaray'da kısmen de
Sulukule'de, Sultan mahallesinde Üsküdar'da Selamsız'da topluluk olarak yerleşmiş olduklarını bugün bile
görebiliyoruz. ( 1959)
İstanbullu çingeneler hakkında en eski bilgileri belki
de Eremya Çelebi Kömürcüyan'ın "XVII. Asırda İstan
bul" kitabında bulabiliriz.
Yirmiüçüncü kapı Topkapı'dır. Buraya alamet olarak
toplar konulmuştur. Bu kapının iç ve dış taraflarında Ermeni "poşa"lar (Çingeneler) oturur. Erkekler elek yaparlar kadınlar da bunları satmak için sokak sokak gezerler.
Yüzleri açık ol~ak gezen bu hayasız kadınların erkeklerinden çoğu Müslüman olmuştur ... Edime'ye gidip gelen
bağınp, çağıran, küfürbaz, yük taşıyan, kiracı Ermeni
katırcı'lar burada otururlar. Sağımız da, uzakta büyük
Davudpaşa Konağı vardır. Konak çok güzel bir yerdir.
Padişah harem halkı ile oraya eğlenmeğe gider. sağ ve
sol taraflarda, yani cenup ve şimal istikametlerinde bir
çok köy vardır. Rum çingenelerle meskun Litros' da
buradadır.

Ermeni Poşa'lar (Çingeneler)
Bu çingenelerin kadınlan hanende olup, evlere girerler ve sokak ortasında şarkı söylerler. "Bunlar meyhanelere giderek, başı sevdalılar için çalgı çalarlar ve raks
ederler ve öğrendikleri yeni şarkıları ve masalları okurlar;
"Ey derdimend gel gira
Koynuma hemen bir zaman
Buse hirid-u füruht"
Heyecana gelen sarhoşlar, onların alınlarına para yapıştınrlar ve çingene kadınlan bir zaman bu paralarla
gani gani doyarlar. Rumlarla münakaşaya tutuştuğumuz
vakit;
"Bizim poşalar (çingeneler ekmeklerini alın terleri ile
kazanırlar; halbuki sizinkiler ellerinde dablaklarla
(küçük davullarla) meyhanelerde dolaşırlar ve zevk ticareti yaparlar." Yanık yüreklere şeftali ver, gel koynuma
gir hemen" gibi açık saçık şarkılarla sevdalı, garip gençleri tahrik ederek onların karşısında göbek atarlar" diye
mukabele ederiz."

şimdi unuttuğum

kapısını?

Çöpçatan Çingeneler
"Eskiden burada (Kumkapı'yı kastediyor) Samatya' dakilerden daha çok ve daha şen meyhaneler vardı.
İbrahim Han Ocağı denilen büyüle konak buradadır. İl
lerde de şehzadelerin oturdukları Saray bulunmaktadır.
Karşıda saraya ait katırların beslendiği Katırhane mevcuttur. Burada eskiden Ka.dırga Limanı olan meydan
vardır, Meydan, tahta kulübelerde oturan Çingene çilingirlerle meskundu. Fakat Sadrazam Köprülü bu kulübeleri yıktırmış ve çingeneler başka yerlere dağılmıştır.
Gece gündüz kötülük düşünerek dolaşan bir takım
adamlar, çingene kadınların vasıtasıyla bazı güzel kadı
ları aşıklarıyla buluştururlardı . Bunu haber alan ve o civarda oturan nüfuzlu Türkler, işi sadrazama duyurdular.
Sadrazam'da bu çingene evlerini yıktırdığından onlarda
burada uzaklaşıp kayboldular." ...
Çöpçatan çingenelerin nereye kayboldukları hakkın
da Eremya Çelebi pek bilgi vermemekle beraber İstan
bul''un değişik semtlerinde özellikle de Sulukule' de
mesleklerini icra ettikleri rivayet olunur...

Çingenelerin Ata Binmemelerine Dair
Tarlabaşı'ndan

geriye şimdi nice anıların arka kapısı
kaldı. Şair, bakalım ne zaman bulacaksın hayatın arka
kapısını?

DEVAMI OTUZBEŞ

Çöpçatanlığın çinğenelerin başına iş açtığım ve kötü

ünvanlan nedeniyle nereye gitseler baskılara ve
DEVAM/ OTUZALTl'DA

BİZİÜ~ŞEHİR

BİZİÜ~ŞEHİR'
--------'-----------------------HABERLERlı__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

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

D0NYA ÇİNGENELERİ
kovuşturmalara uğradıklarını ve sonunda m. Murat döneminde Subaşı olan Bali Çavuş'a verilen bir fetva ile bu
seferde ata binmelerini yasak edildiğini aşağıdaki
hillcüınden öğreniyoruz;

"İstanbul Kadısı'na ve Rumeli'ndeki vaki olan Kadılara
ve Dergahı Muallam (Padişah Sarayı Çavuşlarından) Çingane tayifesine subaşı olan Bali Çavuş'a hüküm ki, bundan
akdem (daha önce) çingane eyledikleri ilam olunmagi.n ol
babda tayife-i mezbure (adı geçen) minbaad (bundan sonra)
ata binmiye ve kısrak beslemeye. Lazım geldikten eşeğe ve
arabaya bineler deyu her birinüze hükmü hümayumun irsal
olunmuştur.

Hala giru ol emri şerifime muhalif tayife-i mezbure ata
binüb ve kısrak besleyüb fesad ve şenaat eyledükleri ilam
olunmağin imdi ol emri şerifım kemakam mukarrerdir.(bilinmiştir).
Buyurdum ki vusul buldukda tayife-i mezbure minbaad
(bundan sonra) emri şerife muhalefetden ziyade hazer ideler. (sakınalar).
Şöyle ki minbaad (bundan sonra) emri şerife muhalif tayife-i mezkılre ata ve yunda bindükleri mesmuu (işitilmiş) şerifim ol. Sonra siyaset olunurlar. Ana göre tenbih ve ilan
eyliyesin. (Fi 7 Cemaziyelevvel Hicri 993) 1585.
İSTANBUL'UN SORUNLARI

İstanbül'un sorunlarını belirleyıp, çozüm onenlenru ortaya koymak amacıyla TBMM Genel Kurulu tarafından
oluşturulan komisyon, yaptığı incelemeler sonucunda ilk
raponını,ı hazırladı.
6'sı Istanbul Milletvekili olmak üzere 12 milletvekilinden oluşan komisoynun raporuna göre; en önemli sorunların başında, hava ve su kirliliği, trafik, aşın göç, hızlı gecekondulaşma ve yönetim şekli geliyor.
Komisyonun Meclis'e sunduğu çözüm önerilerinden bazıları şöyle

İl Genel Meclisi'yle, Belediye Meclisi birleştirilerek,
idari kararlan alacak, Şehir Meclisi kurulmalı.
İstanbul'a su sağlayacak havzaların çevresinde yoğun ve
yasalara aykırı yapılaşma var. bu kaçak yapılaşma önlenmeli.
Gecekondulaşmayı önlemek için, kaçak inşaat yapanlara
6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmeli, hapis cezalan
paraya çevrilmemeli.
Ulaşım sorununun çözümü için, şehrin ana trafik planı
çıkarılmalı.

Trafik yönetimi belediyeye devredilmeli.
Otomotiv sanayisine, üretilen her otomobil için katma
değer vergisi konmalı, buradan sağlanacak kaynak, yol yapımlarında harcanmak üzere belediyenin kullanımına verilmeli.
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BÜROKRASİNİN LABİRENTLERİNDE
Değişeceği
ğına uğrarlar

yolunda umut besleyenler, sonra düş kırıklı
genellikle. Düş kınklığına uğramayanlar ise
uyum sağlarlar bürokrasiye.
Tüm bunları neden yazıyorum. Elinizdeki bu gazetede
başladığında gizli güçlerin hışmına uğradı. Beş yıl oluyor. ..
Bürokrasinin gizli köşelerinde bulunan bir takım kuşkucu
kafalar harekete geçti. Kimi yayın organlarının jumalcilikleri de eklenince bunlara, ortaya üstün bir bürokrasi örneği
çıktı. Bürokrasi aylak aylak oturacak değildi ya. Kendilerine bir iş bulmaları da gerekiyordu yaşamını sürdürebilmek
için.
Sonunda suç duyurulan, davalar, duruşmalar, yazışmalar,
uyanlar, baskılar ...
Böylece kahraman ve yurtsever olduğunu iddia eden
bürokrasi "kostantiniye" sözcüğüne karşı açtığı savaşı kazandı . Gazetenin adı "Bizim Şehir" oldu. Ama Kostantıni
yye'den de cayılmadı. Yüzyıllar boyunca bu ülkenin paralan üzerinde yer almış, tarihlerde ve kayıtlarad geçmiş bir yer
adını anmaktan daha doğal ne olabilir?
Böylece beş yıl öncesi başladığımız noktaya dönüyoruz.
" Kostantıniyye Haberleri" gazetesi yayınlandı diye ne bu
ülke battı ne de bu kenti yitirdik. Ama birtakım insanlar,
bürokratik kafanın bilinçaltında yatan zihniyet, bu kenti yok
etmek, yozlaştırmak ve oturulmaz hale getirmek için elinden gelen olanağı kullanıyor

SEMTTEN SEMTE İSTANBUL
Taner Vidinligil
Doğancılar, Şemsi Paşa, Ayazma, Salacak, Harem, Haydarpaşa, Bülbüldere, Sultantepe, Bağlarbaşı ve Altunizade

İsmali Zühtü Paşa'ın Camisi ile tanınan Altunizade'dir.

Beldelerin hafızası olmasa da üstündekilerin daima uyanık kalan hafızaları, dünü bugüne yansıtan altın aynalara
benzerler...

BALIKÇD.,IGIMIZ: İSTANBUL'DA BİR ARAŞTIRMA*
, balıkçılığın bir baba mesleği olduğudur. Ankete yanıt
veren 42 reisten yalnızca 6' sı orta öğretime gitmiştir. Aralarında lise mezunu yoktur. Yaşlar 27 ile 71 arasında değişen
reislerin %57'si 48 yaşın üzerindedir. Reislerin %41 'inin
ailesi 5-9 kişi arasındadır. Eşler arasında çalışan yoktur. Reislerin %93'ü kendi evlerinde oturmaktadır, ancak bunların
çok azı varlıklıdır. Çoğu sezon başında borç veya kredi almakta, teknelerinin bakım, onarım, yakıt ve personel masraflarını bu borç veya kredilerden karşılamaktadır. Sezon
sonunda ellerinde kalan para bir sonraki sezona yatının

yapmak için genellikle yeterli olmamaktadır . 42 reisten ğunu ortaya koymaktadır. Anket sonuçlan balıkçılarımızın
32'sinin bir, IO'unun birden fazla teknesi vardır. 31 reis batı normları çerçevesinde bir örgütlenme ve özyönetim içoğullarının balıkçılık mesleğini sürdürmesi yanlısıdır.
inde olmadıklarını, e~tim düzeylerinin düşüklüğünü, paraAnketin ikinci bölümüne verilen yanıtlardan balıkçıların sal sorunlarla boğuştuklarını ve bu olumsuzluklar çerçevedeniz kirliliği konusunda duyarlı ve bilinçli oldukları, ancak sinde başıboş avlanmaya itildiklerini ve sorunlarının
bu bilincin sağlam bilgilere dayanmadığı ortaya çıkmakta çözümünü devletten beklediklerini göstermektedir. Öte
dır. Marmara ve Batı Karadeniz'deki deniz kirliliğinin neyandan ise devletin sorumlu birimlerinin konuya gereken
denleri sorulduğunda birçok reis birden fazla neden sayabil- sıcaklığı göstermedikleri, yıldan yıla değiştiği anlaşılan bamektedir. Bunlar; endüstriyel atıksular, kanalizasyon, Ha- lık popülaşyonlan ile ilgili sağlıklı bilgilere sahip olmadık
liç, petrol tankerlerinin attığı sintine sulan, kömür madenci- ları ve bu nedenle de balık stoklarının yönetimi konusunda
liği, Tuna Nehri, deterjanlar, çöpler ve gübredir. Ancak her
yeterli inisiyatifin oluşmadığı anlaşılmaktadır.
neden üzerinde derine inildiğinde reislerin konulan detaylı
* Bu yazı Prof. Dr. Ferhunde Ozbay ile birlikte yönettiolarak bilmedikleri anlaşılmaktadır. Örneğin deniz kirliliği ğimiz, Dr. Leyla Taner'in 'The Fisherman's Problem in the
nin en tehlikeli sonuçlarından biri olan çözünmüş oksijen Marmara Sea" adlı dolçtora tezinden derlenıniştir.
azalması konusuna hiçbir reis değinmemiştir. Onlar için
RAKAMLARLAISTANBUL
kirlilik, bulanıklık, renk değişmesi ve balıkların azalması
kökenli. İstanbul'a göç edenler arasında Sıvaslilar
gibi daha somut fiziksel olgularla açıklanmaktadır. Deniz yüzde 7, Trabzonlular, Erzincanlılar ve Rizeliler yüzde 4,
kirliliğinin giderilmesi için ne yapılması gerektiği sorulduErzurumlular, Karsnlar, Kastamonulular, Malatyalılar ve
Giresunlular yüzde 3, Ordu ve Tokatlılar ise yüzde 2
ğunda resilerin %64'ü arıtl\la tesislerinin yapılmasına,
%23'ü petrol atıklarının kontrolüne işaret etmişlerdir. Diğer oranında yer alıyorlar.
çözümler arasında çöplerin kontrolü, kanunların uygulan-İstanbul'da 32 ilçe, 54 belediye, 641 mahalle, 158 bin
ması, şehir planlaması ve eğitim yer almaktadır. Haliç sulaişyeri bulunuyor.
rının by-pass ile Marmara'ya aktarılmasına reislerin tümü
- İstanbul'da yerleşim alanlan içinde kişi başına
karşı çıkarak Bedrettin Dalan yönetimi zamanında uyguladüşenyeşil alan miktarı 1.2 metrekare. Son yıllarda yapılan
nan bu projenin Marmara'yı kirlettiğini, avlanma sahaları çalışmalarla bu oran J.8'e çekilmeye çalışılıyor.
olan Saraybumu ve Adalar çevresini kısa sürede mahvetti-Buna karşılık, kişi başına düşen yeşil alan, Zürih'te 60,
ğini söylemişler ve bu uygulama öncesi kendi fıkirlerinin
Hannover'de 78, Moskova'da 189 metrekare. ABD'de kişi
alınmadığındaıı yakınmışlardır. 42 reisten 28 ' i denize çöp
başına ortalama 115 metrekare yeşil alan düşerken,
ve auksu ve yağ atmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu reisler Avı:upa'da ortalama 70 metrekare düşüyor.
liman ve barınaklarda çöplerini atacakları yerlerin azlığın
lstanbul' da 6 üniversite, 69 fakülte var.
dan şikayet etmektedir. "Balıkçılar denizi kirletenlerin tes-İstanbul'da 303 gazete, 495 dergi basılıyor. Sinema
pit edilip yakalanmalarında devlet güçlerine yardımcı olabi- sayısı 70 kütüphane sayısı ise 60.
lirler mi ve bu yardımlar ödül karşılığı olduğunda artar
Ülke endüstirisinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip tek
Avrupa kenti.
mı?" sorusuna reislerin %90'ı olumlu yanıt vermekte, an-Vergilerin yüzde 40'ı İstanbul'da toplanıyor. Tüm
cak ödül konusunda tüm reisler, ödüle gerek olmadığı, yalnızca kendilerine gerekli saygının gösterilmesinin yeteceği
Katma Değer Vergisi g(:lirlerinin yüzde Ş6'sı ve Kurumlar
Vergisi'nin yüzde 64'ü lstanbul'dan Hazine'ye aktarılıyor.
ni söylemektedir.
Av yasaklarına uyulması ve aşın avlanma konularında,
-Içmesuyu şebekesi uzunluğu 7.883 kilometre, kanal
reisler küçük teknelerin av yasaklarına uymadıklarını ve ya- şebekesi ise 7.518 kilometre.
-Y ollannın uzunluğu yaklaşık 1Obin kilometre.
sak mevsim boyunca avlanabildiklerini ileri sürerek, devletin yetkili birimlerinin yasakların uygulanması konusunda
-Ruhsatlı araç sayısı yaklaşık I milyon adet olup,
daha duyarlı olmalarını istemektedirler.
trafikte seyreden yalnızca binek araç sayısı 500 binin
Bir başka şikayet ise Tarım Orman Bakanlığı ' nca çıkarı üzerinde. Trafiğe her gün 400 yeni araç ekleniyor.
-Motorlu araçlar içerisinde özel araçların oranı yüzde
lan ve av yasaklarını belirleyen yıllık sirkülerin hazırlanma
51 , özel araçlarla taşınan yolcu oranı ise yüzde 23. Buna
sında titizlik gösterilmemesi ve sirkülerin bilgisiz kişilerce
hazırlandığıdır. Tüm reislerin birleştiği bir konu balıkların
karşılık toplu taşıma araçlarının tüm araçlar arasındaki
yumurtlama mevsiminde avlanmasının soy kının ile eşan oranı yalnızca yüzde 9.5 taşıdıklanyolcu oranı ise yüzde 60.
Yolcuların yüzde 17'si ise, yüzde 30.5 oranındaki ticari
lamlı olduğudur. Azalan bazı balık türlerinin devlet eliyle
araçlarla taşınıyor.
korunması konusunu reislerin %88'i olumlu bulmuştur. Korumaya karşı çıkan reislerden birinin "biz yakalamazsak
-İstanbul ' da ortalama 5 milyon adet olan günlük
yolculuk sayısının yüzde 89.4'ü karayolu, yüzde 5.6'sı
Bulgarlar yakalar" yanıtı ilginçtir.
Avlanma yönteınleri konusundaki eleştiriler trolcülük, de~olu ve yüzde 5'i denizyolu ile gerçekleştiriliyor.
sonar ile avlanma ve ağların özellikleri ile ilgilidir. Deniz
-lstanbul' da insanlar kabaca yılda 20 trilyon Lira
dibinin taran.ması yolu ile yapılan avcılıktaki sakıncaların evle~nden işlerine gitmek için harcıyorlar.
.
reisler tarafından son derece iyi bilindiği anketin ilginç bir
-lstanbul'un otopark kapasitesi yalnızca 30 bin araçlık.
sonucudur. Bu sakıncalar balık yuvalarının tahrip edilmesi, · Otopark ihtiyacı ise 600 bin. 1046 araca bir polis düşüyor.
genellikle daha kirli olan dip sulan ve çaburunun yüzey su- Her ay, 48 km yeni yola ihtiyaç duyuluyor.
lan ile karışmasına yol açılması, deniz suyunu temizleyen
-İstanbul denizlerine her gün bir Seyhan Nehri
organizmalardan biri olan kabuklu deniz hayvanlarının ra- büyüklüğünde kanalizasyon akıyor.
hatsız edilmesi ve balıklar için gıda olan karides yuvaları
-İstanbul'da her 100 kişiden 20'si işsiz, yüzde 7'si de
marjinal işlerde çalışıyor. Buna göre; 130-150 bin arasında
nın bozulması gibi deniz ekolojisini alt üst eden işlemlerdir.
Sonar ile avlanma konusunda reislerin hemfikir olduğu ko- marjinal işlerde çalışan insan, 400-500 bin civarında da
nular olmasına rağmen 42 reisten ancak ikisinin teknesinde işsiz insan var.
-İş bulamayan insanlar, kendi işlerini kenileri
sonar cihazı olduğu öğrenilmiştir. Teknelerinde sonar cihakuruyorlar. böylece; işportacılar, simitçiler, park ve dolmuş
zı olmayan reisler, sonar ile avlanmanın Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'in kıyı sularında yasaklanmasını iste- deynekçileri ve çekçek arabalı yiyecek satıcıları İstanbul
mektedir. Gerçekten de tartışmalı olan bu konu devlet tara- sokaklarını dolduruyorlar.
-İstanbul' da her yıl 85-100 bin arasında yeni konuta
fından ele alınmadıkça sorun olmaya devam edecektir. Sonar ile avlanmada, balık sürüleri kolaylıkla tespit edildiğin ih_tiyaç var. Bugün 85 metrekarelik bir konutun yalnızca
den çoğunlukla aşın avlanma; ağlar küçük geldiğinden , em- inşaat maliyetinin en az 160 milyon Lira olduğunu
me yolu ile balıkların tçkneye çekilmesi işleminde çok mik- düşünülürse, her yıl 100 bin konut için gerekli yatırımın en
tarda balığın piyasaya sürülemeyecek şekilde hasar görmesi az 16 trilyon lira olacağı görülüyor. Bir başka d;yişle her
gibi sorunlar mevcuttur. Aynca balık fiyatlarının düşmeme ay 1.4 trilyon liralık konut yatırımı yapılması gerekiyor.
-Göç ve doğal nüfus artışının gerektirdiği imarlı arsa
si için aşın avların önemli bir bölümü denize dökülmekte
ve çok yönlü kayıplara neden olunmaktadır. Reisler bu yön- talebi 1280 hektar olup, bunun yaklaşık değeri en düşük
temip açık deniz ve okyanus avcılığında kullanılması ge- düzeyde olmak koşuluyla 1.28 trilyon lira. Gerekli altyapı
maliyetleri ise yaklaşık 1.35 trilyon Lira. Yerleşim
rektiğini ifade etmişlerdir.
Reislere sorunlarını ne gibi organlara aktardıkları sorul- bölgelerinin çeşitli teknik altyapılarla beslenmesi için de
225 milyar liraya ihtiyaç duyuluyor. Böylece her yıl arsa
duğunda, 11 kişi sorunlarını hiçbir kuruluşa yansıtmadığını
talebinin karşılanması için toplam 2.855 trilyonluk yatırıma
söylemiştir. 31 reis ise sırasıyla Tarım ve Orman Bakanlı
ğı ' nın Su Ürünleri Daire Başkanlığı'na, bağlı oldukları kogereksirıirn duyuluyor.
-Yalnızca göç nedeniyle artan nüfusun eğitim talebini
operatif yönetimine ve Curnlıurbaşkanı'na şeklinde yanıt
karşılamak için her yıl 50 ilkokul, 16 ortaokul ve 6 lisenin
venniştir. Reislerden yalnızca biri sorunları basına aktardı
devreye soulması gerekiyor.
ğını belirtmiştir. Balıkçılığa özgün sorunlar ile hangi kuru-İstanbul Büyükşehir Belediyesi üç yıllık dönem içinde
luşların ilgili olduğu sorusuna yanıtlar, Su Ürünleri Daire
21 bin hektar arazi planlamış ve yaklaşık 200 bin konutluk
Başkanlığı , balıkçılık kooperatifleri ve Balık Müstahsilleri
Demeti ile kısıtlıdır. Hiçbir reisin Devlet Planlama Teşkila imarlı arsa üretmiş.
-İstanbul'da günde 7 bin ton, yılda yaklaşık 2.5 milyon
tı ' nı , Universiteleri,Çevre Bakanlığı'nı , ticaret odalarını veya gönüllü çevre kuruluşlarını ilgili kuruluşlar arasında gör- ton çöp toplanıp depolanıyor. Bu çöpleri toplayıp,
memeleri dikkat çekicidir. 11 reis Deniz ve Balıkçılık Ba- depolamanın yıllık maliyeti ise 400 milyar lira.
-İstanbul'da yılda, hava kirliliğinin en önemli
kanlığı kurulmasını istemekte, bu mümkün olmadığı takdirde Müsteşarlık düzeyinde bir birim oluşturulmasını arzula- etmenlerind~n biri olan 10 milyon ton düşük kalorili kömür
tüketiliyor. lstanbullulann bu düşük kalorili, körülere
maktadır. Balıkçılık konusunda eğitim seminerlerine katılıp
ödedikleri yıllık bedel ise 2 tirilyon lira civarında.
katılmayacakları sorusu 38 reis tarafından olumlu karşılan
-İstanbul'da günde 1 milyon 400 bin metreküp su
mış , 4 reis bu seminerleri verecek kişilerden fazla bir şey
veriliyor.
öğrenemeyecek kadar tecrübeli ve bilgili olduklarını öne
-İstanbul'un içme ve kullanma sulan; Anadolu
sürmüşlerdir. Balık çiftlikleri konusuna ancak 11 reis sıcak
bakmakta ve gelecekte olanaklar olduğu takdirde balık çift- yakasındaki Ömerli, Elmalı ve darlık Barajları ile Rumeli
yakasındaki Tekos, Alibeyköy ve Büyükçekmece
liği yapabileceklerini ifade etmektedir. Diğer reisler bu konuda bir bilgileri olmadığını veya deniz insanı oldukların göllerinden karşılanıyor. lstanbul'un mevcut su
dan herhangi tür bir "çiftçilik" yapmayı düşünmediklerini kaynaklarının verimi yaklaşık 1.5 milyon metreküp/ gün.
Günlük su ihtiyacı ise yaklaşık 2 milyon metreküp olarak
söylemektedir.
hesaplanıyor. Açığın kapatılması için İsaköy, Sungurlu,
Sonuç
Sazlıdere ve lstranca Bentleri ile Sapanca Gölü'nün
Balıkçılığımızla ilgili rakamlar ile reislerden alınan yanıtlar bu sektörde çözülmesi gereken önemli sorunlar oldudevreye sokulması için çalış~alar sürüyor.

DEVAMI OTUZALTI

Sazlıdere ve Istranca Bentleri ile Sapanca Gölü'nün
devreye sokulması için çalışmalar sürüyor.
-İstanbul'da 1991 yılında yaratılan GSYİH 160 trilyon
lira idi. Buna göre İstanbul' da kişi başına ortalama 5 bin
dolar gelir düşüyor. Türkiye'de kişi başına düşen gelirin 2
bin dolar olduğu düşünülürse, bu oran Türkiye'nin yaklaşık
2.5 katı oluyor.
-İstanbul'da hastane sayısı 100. yaklaşık 10 bin kişiye
bir hastane düşüyor. Buna karşılık doktor sayısı ise 8500.
Ortalama 880 kişiye bir doktor düşüyor.

Masallar küçük bir akademiye dönüşüyor. Hafta içinde de,
daha özel buluşmalar için, oraya gidiliyor.
Bütün bu kahvelerin İstanbul'la ilgisi ne? En sevdiğim Avrupalı dostlarıma hep söylediğim gibi: "Herşey İstanbul'dan
başlar, · İstanbul' da sona erer". Aşk da, tarih de uyuşturucu
lar da, içki içmeyi bilmek de, kahve kültürü de, imgeler de,
sanrılar da, yaşam da, ölüm de ... Herşey başladığı yere, İs
tanbul' a dönecektir. Eski Stockholm'da İstanbul'a -eski İs
tanbul'a- benzemektedir. Dünyanın merkezi İstanbul'dur.
Çünkü Orta Çağ'ın en büyük şehri orasıydı . Biz de İstan
bul'da yaşıyoruz. Kafe Mondo da, İstanbul ' un bir parçası
dır.

AH NEREDE O ESKİ FIRTINALAR!

·,
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Filiz Kıran çıkar sahneye. Ağaçlarda bahar bırakmaz; o
gider Kakulye ... Fıl\lnanın adından hayır yok, kendisinden
ne beklenir ki .. .
Yaz aylarında da yakamızı bırakmazdı fırtınalar o
günlerde. Ülker, Gün Dönümü, Kızıl Erik, Kara Erik, Mihrican ... Dur be anam; biraz kemiklerimiz ısınsın diye yalvaracak hale gelirdik ... Öyleydi o günler.
Eylülden sonra da yine kuş fırtınaları ile kışa girerdik.
. Çaylaklar, Bıldırcınlar, Turnalar... O zamanlar kuşlara bunun için kızardım; bunların yüzünden havalar açılmıyor diye düşünürdüm. Ben düşüne durayım meretler birbirin kovalar ... Koç Katımı, Yaprak Dökümü, Meryem Ana ... Yine
bir Koz Kavuran daha ... Sonra Balık sonra Kestane ...
Sürüsüne bereket. Hepsinde bir anlam bulsam bile balık fır
tınasını oldum olası anlayamamışımdır.
Fırtına mırtına olan bize olur ... Evin damı ya uçar ya
akar, soğuktan taşlıktaki su saati donar, sokaklar dizboyu
çamur ya da vıcık kar ... Yollar kapandığı için pazara lahana
bile gelmez. Etin okkası elli kuruşa çıkar ki bugünün parasıyla yarım milyon demektir. Oduncular kömürcüler de milleti soyarlar diye yakınırken bizim apartmanın yöneticisi:
Şimdiki kalorifer yakıtı satıcıları ne yapıyorlars anıyor
sun demez mi? Der, öyle der elbette. Bu fırtınalar havada
değil ekonomide siyasette başka türlü esiyor kardeşim .
Beşyüz Gün Fırtınası. .. Yolsuzluklar Fırtınası... Seçim Fırtı 
nası... Trafik Fırtınası. .. Çevre Kirliliği Fırtınası. .. Deterjan
Fırtınası. .. Hele hele bir Yobazlar Fırtınası var ki maazallah,
düşman başına ... Yaaaa, şimdiki fırtınalar böyle işte ...
Ah, Nerede o eski fırtınalar ..

KAFEMONDO
Kafe Mondo'nun, bütün sokak boyunca uzanan, camlı kapı
larından birini açıp girdiğinizde, esas kahve bölümüyle karşılaşıyorsunuz. Sağda, ötedeki duvar dibinde, servisin hazır
landığı bar; salata, sandöviç ve pasta camekanları var. Onun
yanındaki merdivenle, gene yemek masalarının bulunduğu
balkon bölümüne çıkabilirsiniz. Bu balkon bölümünde, alttaki kahve bölümüne ve sokak kapısına bakan bir yere, sandalyeye oturmuş , genç bir adam maketi oturtulmuştur.
Gerçek insan ölçülerinde olan tahtadan maket, kozmopolit
bir biçimde giyinmiş bir züppeyi simgeler. Giriş katında,
servisin hazırlandığı barın üzerinde de, yukarıda, gene normal insan ölçülerinde bir İsveç asıJzadesi oturmaktadır. Giren çıkanın bol olduğu bu giriş bölümü kahvenin en eğlen
celi bölümüdür. Gene, biraz önce sözünü ettiğim , balkona
çıkan merdivenlerin altında, basık tavanlı bir oda vardır. Bu
oda kütüphanedir ve sigara içmeyenlerin oturmasına ayrıl
mıştır.

Gene giriş katına ve oraya açılan sokak kapısına dönüyorum. Tam bu kap.t.q!_n karşısından, üç metre öteden merdivenlerle alt kattaki çok büyük bar ve lokanta bölümüne inilir. Bu geniş bölüm her çeşit içikinin sıralandığı, upuzun
tahta bar, gündüzleri saat 5 ' de açılmakta, gecenin ! 'ine,
hatta biraz daha sonrasına kadar açık tutulmaktadır. Bu barla alt salon kadar ferahlık yerici bir yer bulmak zordur.
Kahverengi cilalanmış tahtaların renginin egemen olduğu
bu geniş alt salona indiğinizde, dünya ile de , kentle de iliş
kiniz kesilir. Bütün bütüne eğlenme ve içki dünyasına girersiniz orada.
Yukarıdaki, Sokak üzerindeki kahve bölümünün barın ters
yönüne düşen duvarıysa, Gümrükçü Rousseau'nun resimlerini andıran, vahşi bir doğa resmiyle doldurulmuştur . Resim, doğrudan doğruya boyayla duvar üzerine yapılmıştır.
Kimler geliyor oraya? Her çeşit insan. Gençler de yaşlılar
da. Ama daha çok gençler. En ilginç giysileri giymiş, düşsel
bir yumuşaklığı anıştıran gençler. Mankenler, moda dünyasında çalışanlar. Yabancılar, çok şık zenciler. Yunanlılar,
bir de biz. Paris'te, sonra da Londra'ya BBC'ye kapağı atmadan önce, buralarda sürüklenen genç gazeteci Yavuz
Baydar, kendi dili olan ,Kürtçe dilinde, modem romanlar
yazan genç yazar Mehmet Uzun, buraaki Dagens Nyheter
gazetesinde çalışan ve orada yazan Turhan Kayaoğlu, daha
birçok insan. Norveç' ten ya da Fransa'dan gelen misafırler,
kadınlar, kız arkadaşlar, genç İsveçli gazeteciler, her çeşit
ahbab. Böylece 1990'dan buyana süren pazar toplantıları da
devam ediyor. Herkes, her dilden, elde ettiği dergiyi, gazeteyi, pazar günleri oraya getiriyor. Hepsi gözden geçiriliyor
bunların . Sonra, edebiyatla politika üzerine konuşuluyor.

BERLİN İN BERLİN
BERLIN .iN BERLIN bugüne kadar yapılmış vasat yerli
filimlerin bir adım bile ötesine geçememiş. Her şeyden önce Armin Block'a fotoğraf makinasını (Pentax) kendi tuttuğu gibi tutturacak kadar ince düşüncelerle başladığı işi Sinan arada bir yerde bırakmış anlaşılan. Berlin ve Berlin'de:
ki Türk imajı aynı açıdan ardı ardına kameranın açısı bile
değiştirilmeden boktan bir seks dükkanını önünde çekilen
kareler ile verilmeye çalışılmış ki eksik ve hatalı . Yetenekli
olduğu aşikar olan Cem Özer kendi haline bırakılmış, yönetilmemiş. Hülya Avşar'ın "sanat" kendi kendini tatmin etmekle sınırlı kalmış , gülmekle gülmemek arasındaki gayri
ciddi bakışları ile filmin güzel kadın sorunu çözülmeye çalı
şılmış . Küçük ve hoş şakalar yakalanmış ama "off iyi ki yakaladık, bol bol kullanalım" mantığı ile kerelerce gösterilmiş , örneğin Cem Özer'iİt zamparalığı, Annin Block' un evden kaçma arzusu birkaç kere verilmiş ki gereksiz bunlar.
Armin Block'un rüyasındaki İstanbul kaçışı bence üzerinde
daha çok çalışılması gerekli bir bölümmüş, en azından bu
gazetede Berlin'deki İstanbul adına neler yazılmadı ki ...
Kısaca söylemek gerekirse.az okumanın, az gezip görmenin, gezip gördüğünü irdelemenin, ben yaptım olducu bir
ürünü BERLIN iN BERLIN.
Sinan Çetin'e yeniden kızdım, çünkü onaltı yıl sonra,
yirmi yıla varan bir vizör tecrübesi ile, hele hele reklam filimleri çektikten sonra çok daha doğru dürüst bir iş bekliyordum, yine baştan savmuş ve medyanın gücüne bırakmış
kendisini.
Sevgili Sinan, belki iki kendi kendini tatmin karesi ile
iki mavi göz bakışı ve üç jartiyerli erotik kadın sekansı hiila
bu ülkede gişe yaptırıyor ama sana bir şey katmıyor. Benden söylemesi, daha çok çalış , daha çok görerek bak ve daha çok oku ...

TIR BAR
Geçenlerde sanıyorum Tan Oral, bir sohbette bu işi
kökünden çözecek bir buluş ortaya atmış! Sabah, Hürriyet,
Milliyet gibi gazeteler İkitelli ve civarına gittiler de, bu
meslektaşları nbara ulaşma şansları çok azaldı ya, Tan Oral,
hiç olmazsa onlar için bir TİR'ı bar haline getirmeliyiz demiş ...
Nasıl mı?

Kapalı

bir TIR düşünün .. Yanlarına güzel pencereler açılacak . İçinde küçük bir bar olacak ... Gazeteciler iş çıkışın
da, TIR'a atladıkları gibi seslenecekler:
-Bir cintonik lütfen!
Alacak içkisini eline.pencereden dışarıyı seyrederek ve
de İstanbul ' a doğru yol alarak yudumlayacak. Keyfe bakın!
Herhalde, Gayrettepe, Şişli, Nişantaşı, Etiler çevresinde
oturan bir meslektaş, E-5'den Mecidiyeköy'e gelinceye kadar iki-üç dubl~ yuvarlamış olur... Hem arkadaşlarıyla sohbet etmiş, hem içkisini içmiş hem de evinin yakınına gelmiş
olur...
Bir taşla üç kuş!
Düşünecek olanlara bir tiyo vereyim, Sabah ' taki ve
Hürriyet'teki gazeteciler böyle bir projeye hayli sıcak yaklaşabilir.

Tabii işimiz şaka, TIR-BAR projesini kim uygulayabilir, olacak iş midir o ayn da, İstanbul'un devasa büyümesini
ve insanların farkında olmadan İStanbul'un bütününden kopuşunu bundan iyi gösterecek başka ne olabilir?
Bakırköy'de yaşıyorsunuz, Beyazıt'tan haberiniz yok,
Beyoğlu ve Nişantaş; ' na en son 6 yıl evvel çıkmışsınız ...
Kadıköylüler, Trakya mıntıkasındaki ilçelerden habersiz!
Ataköy'de oturan bir vatandaşı saat 21.00'de Sultanbeyli'ye
bırakın, ertesi gün öğlene kadar evine dönemez.
Bu nasıl "İstanbul ' da yaşamak" onu da anlamak imkansız! Şehri etraftan saran üç beylikleri bir yana bırakın , merkezde bile bir yerden bir yere ulaşmak olanaksız. Bana kalırsa, bu İstanbul 'a daha yüzlerce bar açılsa bana mısın demez, kaldırır.
Şehir böylesine büyümeye devam ettikçe, evelallah milletimiz de böylesine içtikçe bize ne bar yeter, ne de barmen!
Baksanıza, Barmen'lik aranan mesleklerden biri haline
geliyor. Yakında, Barmenlik ve barmaidlik yüksek okulları
açılırsa şaşırmamak lazım! TIR- BAR, projesi şimdilik "fiktif' bir espri gibi görünüyor ama beş-on yılsonra otobanlarda TIR şeklinde seyyar barlara rastlarsak, "bir zamanlar
sözünü etmiştik" diye böbürleniriz belki de, kimbilir!..

.
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tarihi harabenin fotoğraflan çekilirken, harabeIIJl karanlık köşelerinden fırlayan ir çingene beyi "Ooooo, 'İfazeteci
abeylerim gelmişler ... " diye tezahürat gösterip Edötür iki
yanağından ıslak ıslak öpüvenniş, ama patronla Tuf Kamera 'ya hiç iltifat etmemiş; şimdilerde gazetede en çok konuşulan konu bu "adam neden Editörü öptü?"
Geçtiğimiz Şeker bayramının ikinci günüünn gecesi Tuf
Kamera"ile Patron Rasputin gece klübünde gazetemizin yazarı olan Seyhan Soylu'nun "SİSİ SHOW"unu izlemeye
gitmişler ve patronu çağırmamışlar, neden olarak bir açkıla
ma yok ama dedikodulara bakılırsa , Editörü her görenin
püyor oluşundan çekinmişler.
Nice beş yıllarda buluşabilmek dileğiyle,

Tbank you Mr. President
Türkiye'den haberdarlar. Bizim "BATILI" gibi giyindiği
mizin "LATİN" alfebesi kulandığımızın, bizim ülkemize
İngiliz diliyle "TURKEY" denilmesine pek sevinmediğimi
zi, onun için ''TÜRK.İYE"yi önerdiğmiiz, First Lady'mizin
"CIGAR" içtiğini, curnlıurbaşkanımızın "BUSH"un yakın
arkadaşı olduğunu "BİJAN"dan giyindiğini biliyor ve konuşuyorlar. "Geçen gün CNN'de" ya da "İki gün önce Washington Post' da" diye başlayan ve ülkemizle ilgili bir -haberden söz eden insanlar çok. Sonra sınır kapılarında bize
çıkartılan sorunlardan haberdar ve özür dileyen sınır polislerine de rastlanıyor artık.
Yukarıda anlattıklarımızı "kınamalar, kinayeler" diye algı
lamayın sakın: Çok samimi bir övgü bu; yalnız, Mr. President acaba içerde olup bitenlerden haberdar mı?
Cumhurbaşkanı, devletin başıdır. Öyleyse soruyoruz: Bu
devletin mahkemelerinden, olumlu ve olumsuz neden bir
karar çıkmıyor? Bakanlar, gazete gazete dolaşıp sempati
toplamaya çalışırlarken, devletin valileri bazı gazetelerin
adlarını bilimsel ve yasal dayanaklardan yoksun olarak
sansür edip, gazete kapatıyorlar.
Evet, thank you Mr. President, bize uluslararası bir ün ve
saygınlık kazandırdınız, kazandırıyorsunuz ama, içerde canınıza okuyorlar haberiniz var mı?
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BİR EHL-İ ŞİKEM'İN EVRAK-1
METRUKESİNDEN (I}
Aslanzade Yakub (nam-ı diğer Jak Deleon)

HİNDİSTAN CEVİZLİ VE ERİŞTELİ PİLİÇ SARMASI
Malzeme: 100 gr. ince dilimlenmi ş piliç (göğüs}, 25
ciğer ezmesi, 1 tutam karabiber, yarım soğan, 1 küçük
pırasa, 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz, 1 çorba kaşığı
sebze suyu, 2 litre tavuk suyu, 35 gr. margarin, 1 tutam tuz,
1 tutam Hindistan cevizi.
Hazırlanışı : Ciğer ezmesi, rendelenmiş soğan ve biber
küçük bir tencerede karıştırılır. Piliç eti ince bir şekilde
açılır; ortasına (kenarından I cm. boşluk kalacak şekilde)
hazırlanan karaşını yayılır. Pırasanın saplan ayrılır, beyaz
kısmı etin eni kadar kesilir ve etin içine enlemesine
yerletirilir. Kenardaki I cm. fazlalık düzgün bir şekilde
kesilir. Et rulo şekli nde sarılır. Beyaz bir sicimle bağlanır.
Sebze suyu ile ısıtılmış yağda kızartılır, sonra tavuk suyu ile
ağzı kapalı tencerede hafif ateşte 20 dakika buğulanır. Tuz,
biber, maydanoz eklenir. Ayn bir yerde pişirilen erişteyle
birlikte sunulur.

gr:

PERA PALAS PİLİÇ
Malzeme: 200 gr. piliç (göğüs), 50 gr. köfte, 20 gr. mantar,
6 kaşık demiglace sos, 1 kaşık krema, tuz, biber ve
Hindistan cevizi.
Hazırlanışı : Pilicin göğüs kısım ızgara yapılır. Köftenin
üzerine yerleştirilir. Birer tutam tuz, biber ve Hindistan
cevizi serpilir. Mantar sos ve sebze garnitürle servis yapılır.
(Ey Cüneyt Çelebi, bu kadarla kurtulduğunu zinhar sanma;
bundan böyle her sayıda el fakir 'ül hakir şikemperestin
sofralararası sergüzeştinden nameler okuyacak ve dahi
kıskançlıktan hoş bir pancar rengine tahvil olacaksın.
Bindokuzyüzdoksanüç yılının nisan ayının onüçüncü günü
böyle yazıldı ve bu bab tamam oldu.)
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Eski Istanbul nezleleri
osta n tıniyye benden yazı
istediği nd e
- S evgi l i
C üneyt, b eş yıl oldu demek! - ateşim vardı, b urnum akıyordu. Virüs le r
de bir tuhaf oldu artık . Postmodem
ve esoterik takılıyorlar. Bu nezle
acaba neyin işareti , diyor arkadaş
lar. Kendine iyi bak ...
Büyülü bir antibiyotik çıkmış. Yeni. Içinde ginseng, sarm ısak özü
ve karabal var, kapsüller si liko n
kaplı. Hem büyüyü bozuyor, hem

K

ateşi düşürüyormuş.

Ah, nerde o güzelim çocukluk nezleleri ...
Gözlerimi

kapıyorum . Bir başka
yataktayım . Ateşim var, burn um
akıyor yine. Hatçanım annemi ziyarete gelmiş çatkapı. Ama annem
evde yokmuş , o da yatağımın ucuna ilişmiş, Saliha Hanım' ın beni
şımartmak için yaptığı un kurabiyelerini yiyor, limonlu çayını şa
pur şupur içiyor, anlatıyor. Şapkası
\)aşında. Hatçanım Mübadele ' de

Istanbul' a geleli beri her sabah kalemle kendine bir çift kaş çiziyor,
tombul ellerine eldivenlerini, başı
na da mevsimine göre, ama mutlaka çiçekli, bir şapka geçirip her sabah yola koyuluyqr. Bizim aileY.le
kocası Rumeli ' ye, Nevrekop ' a, Iskan Müqürü tayin edildiğinde tanışmı ş . Istanbul ' a göçüp kocası
ölüp, çocuklarını da başgöz ettikten sonra araşımş bulmuş yeniden
bizimkileri. Artık başını bağlayıp
köşes i ne çekilpı.iş büyükannem
ondan Jasac~ "Iskan karısı" diye
söz ederdi. Iskan karısı şapkalı
Hatçanım gelmiş gitmiş , gelmiş
gitmi ş büyükanneme , sonunda

kendinden menkul bir " ailevi gö rev" edinmiş . Görevi, büyükannemin bekar çocukarına, torunlarına

" kı s m e t "

bulmak. Ortanca.da-

Hava da sıcak mı sıcak." "Kurtuluş otobüsü geldi, bindim. Semahat Kurtuluş'taki o sefertası apartmanların birinde otu rur. Geldim
kapının önüne,merdivenin başını
dev gibi, pos bıyık_lı bir Arnavut
zerzevatçı tutmuş (işte Dev!) Devirmiş küfelerini yere, merdivenden sarkan sepete patlıcan, domates doldurur. "Kim uzatır bu sepeti?" dedim Arnavut' a. "Tee, tepedeki kız kurusu". "Uzandım, baktım, dikilmiş pakar tepeden. Sebahat haspası (Işte Kız!). Merdiven
desen , altı kat dolanır, çık çık bitmez. Bu kız, dedim kendi kendime, gene geri çevirecek beni. Boşuna çıkacağım onca merdiveni bu
sıcakta. Vire koştururum, yaranamarn kimselere. Ama ~urtuluşlara
kadar da gelmişim ... Itiverdiğim
gibi Arnavutu elimin tersiyle; seslendim yukarı, Semahat'a, hazır
alı şveriş üzereyken: "Kız Semahat,
g_ençten bir zabit var, alır mısın?
(işte Prens!).
Hatçanım, Iskan karısı , bir eliyle
şapkasını tutup kahkah ayı basarken gözlerimi açtım. Park Otel inşaatının makineleri bir homurduyor, bir gıcırdıyor. Semahat abla o
zabite de varmamış tabii. Çok sonraları Beyoğlu ' nda -hem de caddede- bir kat tutmuş. kendinden
on yaş küçük, cebi delik, bıçkın,
üç çocuklu bir gazeteciye vurulmuşmuş . Her gece, gazete bağlanır

Nuran YAVUZ

yı m Hatçanım ' ın
ça b a l a m a l a rınd a n iyice bun a ldı 
ğınd a, eline Silvana M angano'nun
bir kartpos t alını tu t u ş turmu ş, i ş te
bu kı zı is te rim , d ey ip b aş ınd a n
sav maya kalkmı ş. Ama Ha tça nım
kartp os talı kaptı ğı gibi , bu kı zca
ğız sizlerden midir? Bilir misiniz?
di ye k apı k a pı dol aş m akt a n hi ç
y ılm a mı ş. T a ki , bir g ün Şi ş 
li-Tünel tram vay ı tam Taksim ' den
geçerk e n ve H a t ça n ı m ya nınd a

o tu ra n akça
pakça h atu n u d irseğ i y
le d ü rtere k
ay n ı
ka rtpos tali ı so ruy u b elk i
e
d
beş y ü z ü nc ü
kez sor du ğunda, ayakta d uran bir
ye n i yetme
kahka h ay ı
basıp ta ona

Taks i m Si nemas ı ' nı n

kapısı n da
asılı duran
Acı
Prinç

filmini n afişindeki i nsan azma nı ,
alabi ld iğ i ne

erotik Silvana Mangano'yu gösterene dek.
"Hatırlar mısın Salim dayını ", diyor Hatçanım . "Ne efendi , ne yakı
şıklı adamdı. K uzu gibi çle u ysald ı
üstelik. Hiç evlenmedi." Içini çeki yor. Bana bir un kurabi yesi u zatı-

öağlanmaz soluğu Beyoğlu ' nda
alırmı ş adam. Semahat abla da balarlara kadar pencerede. Yazık oldu kıza, derlerdi.
Hava kararmak üzere . Kalkıp bir
ıhlamur kaynatmalı. Bir de asprini .

Burnuma da tuzlu su çekeyim en

iyisi. G t -

•

•

•
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,Bizim Şehir'iri

44. sayısı ~ıktı
"Bizim Şehir Haberleri"nin 44. sayısı yine

İstanbul'la ilgili zengin yazılarla dolu. Gazetenin bu
sayısında

Behçet Necatigil, Attila İlhan, Kavafis ve
WJ3. Yeats''tan Kostantiniye şürleri yeralıyor.
Gazetenin ilgi çeken başka yazılan
ise şöyle: Robertde Clery'den
"Kudüs yerine İstanbul'a gelen
şaşkın bir haçlı'', Azerbaycan'lı
Ban:ine'nin kaleminden 1924 yılı !stanbul'unu
anlatan "Beyaz Ruslar'ın gece kulüpleri", Femand
Braudel'den "Akdeniz kentlerinin yapısı ve
İstanbul" . Orhan Duru, Hilmi Yavuz, Süleyman'
Şenşakrak, Jak Deleon, Nedim Akkohen, Cahit
Kayra, Cüneyt Ayral köşe yazılarıyla, Tufan Aksoy
da objektifiyle !stanbul'un değişik bir

t

•
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İstanbul Film Festivali kapsamında yapılan ve
Beyoğlu Sineması'nda bugün saat 24.00'de
elektronik altyazılı "2. Edward" filmi gösterime
girecek. Bunun ardından İngilizce altyazılı "Radyo
Açık" adlı film gösterilecek. Geceyansı sineması
yaklaşık sabaha karşı saat 04.00 bitecek.

-.~ ~

~ " "Çelebi Mehmet
-ve 1: Murat d&neıtılerinde somıet \le
e-tlcıııiıe tötenliri yapıldılt, İıtaıı
bıirun fedıiııdeD sonra toplumumuzu.d a ~ &ıemibio bir kat daha
antıli, ~ alanlarda yapılan dqün
el)ea,eledoin w gsöteri oyuıılaru»ıı,
.,yqlarm, hm.sa kof8rak ·veya at
Uzerin&n belirlenen hedeflere ablan

\
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Bu yazımda -sizlere 17. asırdaki ya-

fikir verir dttşttncesile Şehzade Mustafa'mn sUmıet düğününü ve

.cfUIUnde]d eııenceıerı, protokolleri
aolamıaya çalııaıcaı,m:

Sultan 4. Mebmet'in (Avcı Mehmet) b8yUk oilu Şehzade Mustafa için Edime sarayında düzenlediği
sünnet dUğünU merasimi ve ejlenceleri ıöYle idi:
El1eiıcelerin yapılacalı Edime' deki saray meydamna Padipbın, Vezirlerin ve diğer eı:boın çadulan kuruldu, bet taraf kandiller ve meplelerle
aydııılatıldı.
O t:a{ilıdeki teşrifat sistemine göre,

sünnet dill(tntl devam ettiji sürece
her gün bir sınıf, Padipb'ın huzuruna
çıktı, bayramlarda olduğu gibi etek_
öpüp tebriklerini arz ettikten sonra
· geri geri çekildi. "Çerke" tabir edilen
çadırlardaki yer sofralannda saray
mutfajında hazırlanarak gelen ye,.
mckleri yedi ve ejlenceleri seyretti.
Eıtenceler yatsı vaktine kadar devam
etti.

Padiph kaJkmadao da kimse yerindco kalkmadı.
Evliya Çelebi Seyyabatnamesinde
o. devrilerde 12 kadar eğlence kum-

yazmakta. Akide
kolu, Çelebi kolu ve Yahudil~n
oluşan Samurka$ kolunun en meşhur
kumpanyalardan olduğunu bildirmektedir.
Her ko padişahın huzurunda kendi
bünerlıerini büyük bir ustalıkla icra
edeıdi.

Qans edenler, o zamanki tabirle
"Raks" edenler, çeşit çeşit hayvan
taklidi yaanlar, cnabazlar, sihirbazlar,
şişe, hokka, hayal, yumurta younlan
raıı,et görürdü. Perendecilerin hareketleri, kılıç ve ayna, gülle abna da
çok ilgi çekerdi. Hele maymunların,
aynlann, köpeklerin ve eşeklerin gsöterileri balkı çok neşelendirirdi.
Baruttan yapılan kale, gemi gibi cisimlerin güneş battıktan sonra karanlıkta ateşlenmesiyle meydana glene
manzara muhteşem olurdu.
Ayı, eşek, köpek gibi hayvanlara
bağlanan fişeklerin ateşlenmesi sonucu bu hayvaolann ürkerek sağa sola
kaçışmaları ve seyircilerin bulunduğu
topluluğa dalmaları, balkı korkutur ve
büyük vaveyla kopardı.
Bu manzara Padişahı ve vezirleri
pek neş' elendirirdi.
6yunlar sırasında balkın meydan-
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larlardı.

Evliya Çelebi' nin naklettiğine göre: İki yüz kadar Musevinin meydana
getirdiği Samurkaş kolunun gösterileri de eğlencelere ayn bir renk katarmış .

Musevilerin Çingenelerle arası iyi
olmadığından Çingeneler üzerine bir
hayli temsiller tertip ederlermiş. En
meşhurları da, bir Çingene kadınının
Musevi bir gençle olan aşk idi. Bu aş
kın öğrenilmesi üzerine oyun icabı
her ikisinin de tutuklanarak. kendilerine envayi türlü işkenceler yapıldık
tan sonra temizlenmemiş işkembe
giydirilmesi eşeklere ters bindirilip
dolaştırılması gsöterileni sonu olurmuş.

Şehzade Mustafa' run sünnet
düğünündeki teşrifata göre Padişahı

ziyaret:
1. Gün: Sadrazam ve vezirler,
2. Gün: Ulema (Yemekten nsonra
Padişahın huzurunda Şeyhüli slam ali
efendi, Kur' andan bir ayet okur ve
tefsiri yapılırdı.)
3. Gün: Hz. Muhammedin soyun-

stanbul
Büyükşehir

Belediyesi, konut
Belediye'nin ana
işlevleri arasına
aldı.

İkitelli Organize
.
Sanayi Bölgesi
çevresinde planlanan konut
alanlarında, teknik ve sosyal
altyapısıyla örnek olacak toplu
konut projesi hazırlanıyor.
Projenin tophlam maliyeti
1992 fiyatlarıyla 726.9 milyar
lira olup, arsa ve altyapı
maliyeti ise 80 milyar lira.

.

HABERLERİ

lardı.
Şehzade, Padişah babasının

öper, bu

ŞTI.

PROKLUS REKLAM VE y AYlNCILIK LTD.
PROKLUS ADVERTSING AND PUBLISHING co. LTD.

BİR iBRAHtM AYRAL HOLDİNG KURULUŞUDUR

YÖNETİM YERİ: A. ADNAN SA YGUN CAD. SELiN APT. 15. ULUS 80600 1ST.
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GAZETEMiZ BASIN AHLAK YASASINA UYAR.

sırada Şeyhülislam

h ayır duaları

elini

da

okurdu.

11. Gün: Şehir ahlık,
12. Gün: Has odada toplanılarak
Şehzade sünnet edilirdi.
13. Gün: Rumeli ve Anadolu kazaskerleri,
14. Gün: Hudut beyleri,
15. Gün: Civardan gelen halk ve
esnaf alaylar halinde padişaha tebriklerini arz ederlerdi.
Her gün ikindi namazınan sonra
esnaf ve halk tertip ettikleri alaylarla,
padi şahın çadırı önünden geçerler ve
"saçı" denilen hediyelerini takdim
~derlerdi.
Günün şerefine mahkumlar da af
edilirdi.
Padişah verilen hediyelere ve verenlerein mevkilerine göre mukabil
hediyeler verir; Sadrazam ve vüzeraya samur kürkler, cins atlar ve kaftanlar hediye ederdi. (sf--

Proje için, yörede bulunan
Belediye'ye ait arsalardan
yaklaşık 50 hektarlık bir alan
Istanbul V al.iliği ' nce toplu
konut alanı ilan edildi. Arsa
üzerinde, gerekli tüın teknik
altyapısı ve sosyal tessileriyle
birlikte
gerçekleştirilecek 3648 konut
birimine ait yerleşme plan ve
porjeleri hazırlandı . İstanbul
Belediyesi ilk aşamada öncü
ve örnek teşkil etmesi
amacıyla 672 konutun
inşaasına başlayacak. Öteki
konut alanlan ise inşaata hazır
durumda kooperatiflere .

BİZİM.ŞEHİR ,Mayıs 19'J3.

SAMURKAŞ

ISKANKARISI

-'_)

lara hücüm ebnemeleri için içi yağ
dolu tulumlarla gezen görevliler, halkın üzerine yağ sıkarak intizami sağ

üretimini

Yıl: 5 Sayı:45

GENEL YA.YIN YÖNETMENi

~

ile valde ve haseki sultan kathildalan,
7. Gün: Saray ahırlarına bakan görevliler,
8. Gün: Divan hocaları elçiler davet edilir, hediyelerini takdim ederler,
huzurda kendilerine kaftan giydirilir.
9. Gün: Cebeci ve topçular
10. Gün: Vezirler ve ulema tertip
edilen alay üzerine eski saray (Eclirne' deki saray) giderek Ş ahzade Mustafa' yı alırlar, Padişah'ın saray meydanındaki çadırına getirirlerdi. Sadrazam, Şehzadenin sağ koltuğuna ve
sadrazam kaymakamı da sol koltuğu
na girer, diğer vezirler de şehzadenin
arkasında Padişah 'ın huzuruna çıkar

\
panyası olduğunu

•
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pek gGzel anlatılmaktadır.

potumz ve eııenceıeriılliz hak:kında

5. Gün: Yeniçeri ocaldılan,
6. Gün: RıkAp'ı humayum ağalan

~~~~/J)

ok ve mızraklann isabetleriiıin bal
07.erindeki etkisi Solak Z.ade tarihinde ...__~:::,

panoramasını çiziyorlaı:

Geceyarısı sineması

Olimiılhİmpııatorlu

iu'.ııda. ~ Yıldırim

•

BIZIMŞEHIR
. ..

B

dan gelenler, (Seyit'ler)
4. Gün: Sipahi ve silahtar ocaklıla-

~~aynbir
,-;ve .&&temi vradır.

satılarak,

tamamlanması sağlanacak.

Belediye, öncü-örnek
uygulama için 1993 yatının
programında, proje, altyapı,
inşaat harcamaları için toplam
65 milyar lira ödenek ayırdı.
Öte yandan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Toplu
Konut ldaresi'nin yayınladığı
yönetmenlik çerçevesinde
''Toplu Konut Oyunluk
Belgesi" ve 22 milyarlık
teknik hizmetler kredisi aldı.

YAPl;t: 136 MART '93 Q1-

İSVEÇ MUHAB fRİ
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ALMANYA MUHABİRİ
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Tam Sayfa _Siyah-Beyaz
YİRMİ MiLYON TL.

Yanın Sayfa

Siyah-Beyaz

ONBEŞ MİLYON TL.

Çeyrek Sayfa Siyah-Beyaz
ONMİL YON TL.
Tam Sayfa Renkli
OTUZBEŞMİLYON TL.
Yanm Sayfa Renkli
YİRMİ MfLYON TL.
Çeyrek Sa_yfa Renkli
ONBEŞ MlLYON TL.
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The discreet charın of Sadberk Hanım
Yazın,

turistlerin hücumuna uğrayan, görkemli fakat insan sıcaklığı taşımayan
saray müzelerini itiş kakış gezmek istemiyorsanız, o işi kış aylarına bırakın. ·
Şimdi, gerçek insanların kullandığı eşyaların sevgiyle sergilendiği sessiz ve
mütevazi bir müzeye gidin, serin Boğaziçi'nde...
·
adberk Hanım, Türkiye'nin ilk özel müzesi.1980'de kurulan müze Vehbi Koç'un eşi Sadberk Hanım'a adanmış. Sadberk Koç'un
yaşamı boyunca topladığı etnografık parçalardan oluşan bu geniş ve zevkli koleksiyonun bir çatı altında halka sunulması, Koç ailesi'
nin annelerine bir teşekkürü .
Koleksiyon, gündelik yaşama ait parçalar, elişleri, giysiler, takılar, hat
örnekleri, Kuranlar, çini ve seramikler, cam eşyalar ve mutfak araç-gereçlerinden oluşuyor. Varlıklı ve seçkin Osmanlı yaşantısından canlı
kesitler sunuyor. Koleksiyon insanı yormayacak bir şekilde incelikli
bir ustalıkla düzenlenmiş . Sergilenen eserler sadece Türk veya İslam
kökenli değil . Kıymetli Meissen ve Sevres porselenleri, Ming Hanedanlığı döneminden mavi-beyaz Çin porselenleri, Sadberk Hanım' ın
ince zevkini, ve Türkiye sınırları dışına taşan ilgisini yansıtıyor.
Ama herhalde müzenin en ilginç köşesi,
Rahmi Koç'un sünnet odasını canlandı
ran bölmedir. Bu "ayrıcalıklı" sünnetin
yapıldığı yüksek yatak, kat kat örtüleri,
ayna ve komodini ve duvarları süsleyen ipekli
elişleri ile sade ve çocuksu bir oda. Örneğin, duvarda asılı ince elişi örtülere, küçük, renkli bezden hayvan figürleri ilişti

S

rilmiş . Kurbağa başarının , kaplumbağa sağ
lığın ve uzun ömrün simgesiymiş ... Bunun

de var: "Lohusa Odası",
Gecesi" bölümleri giderek tamamen unutulmakta olan Türk geleneklerini gelecek kuşaklara biraz olsun aktaracak. ..
Müze, Büyükdere ile Sarıyer arasında
sahil yolunda yer alan ve "Azaryan Yalısı" olarak bilinen ilginç sarı köşte
barınıyor. Sadberk Koç'un çocuklarının tümü , bu müzenin gerçekleştirilmesi için
elbirliğiyle çalışmışlar, ama en çok
Sevgi Gönül'ün payı var. Azaryan
Yalısı 19uncu yüzyıldan kalma güzel bir ahşap bina. 1988'de, başarılı
restorasyonu ve bir kültür kurumuna dönüştürülmesi dolayısıyla
Europa Nostra ödülünü aldı.
Bir süre önce müzeye ikinci bir koleksiyon eklendi: Sevgi Gönül binasındaki Arkeolojik Bölüm. Sevgi
Gönül'ün titizliği ile yaratılan bu
yeni bölüm dışardan bakıldığında
diğer binanın aynı s ı , yani eski.
Ama içindeki dört kat tamamen
modem bir şekilde çağdaş müzecilik teknolojisiyle donanmış . Sigibi

başka köşeler

"Kına

The
İstanbul'un diğer müze ve sarayları:

Aya Sofya
Sultanabmet Meydanı, Tel: 522 17 50.
Paz artesi hariç her gün 930-17.00 arası.
Hıristiyanlann kutsal kilisesi Aya Sojya,
zamanında dünyanın en büyük_ binasıydı .
Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından
M.S. 535 yılında yaptın/an kilise,
İstanbul'un fethiyle Sultan Mehmet
tarafından camiye çevrildi. Cumburiyet'le
birlikte müze haline getirilen bu muhteşem
yapı, eşsiz Bizans mozaiklerine sahip ve
berkesin mutlaka görmesi gereken bir yer.
TopkapıSarayı

Sultanabmet, Tel: 512 04 80. Salı hariç be,
gün 9 3 0-1 7. 00.
15 ile 19 yüzyıllar arasında Osmanlı
padişablannın yaşadıktan ve çalı§tıklan
efsanevi saray. Geniş avlular etrafında yer
alan çok sayıda alçak binadan oluşan
külliye, Batı etkisi taşıyan 19. yüzyıl
İstanbul saraylanndan çok farklı . Harem,
Haz ine Dairesi ve Baf1dat Köşkü en önemli
bölümlerini oluşturuyor.
Arkeoloji Müzeleri
Gülbane, Sultanabmet, Tel: 520 77 40.
Pazartesi hariç her gün 9 3 0-17.00.
Gülbane Parkı'nın hemen yanından çıkan
parke yokuşun sonunda neo-klasik tarzda
iki büyük binadan oluşan müzeler,
muazzam bir Greko-Romen ve Yakın
Dogu koleksiyonu banndınyor. Sonradan
eklenen diger bir bölümde ise uygarlık

Guide
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yah mermer döşeme ve sütunlar genel bir
loşluk yaratıyor, sergi camekanları tse
içerden ışıklandırılmış . Eski ahşap dekorları, yürüdükçe gıcırdıyan merdivenleri ve
halılarıyla Etnografya Bölümü'nün sıcaklı
ğı burada yok. Ama arkeolojik taş ve metal
parçaları için pek fazla sıcaklık da gerekmiyor herhalde.
Bu bölümde, kronolojik sıra ile Geç Neoli, tik-Erken Kalkolitik Çağlar (M.Ö.6 bin),
Eski Tunç (M.Ö. 3 bin), Asur Kolonileri ve
Hitit (M.Ö. 2 bin), Urartu ve Frig Uygarlık
ları (M.Ö. bin) kalıntıları ve yine sırasıyla
Miken, Geometrik, Orientalizan, Arkaik,
Klasik, Helenistik, Roma eserleri sergilenmekte ve Bizans çağı ile son bulmakta.
Bu isimler ve tarihler, kendinizi bildiniz
bileli duyduğunuz, resimlerine kanıksayarak baktığınız soyut kavramlar olabilir.
Belki Qrtaokul yıllarında , dünyanın en önemli akreoloji müzelerinden biri olan Sultanahmet'teki Arkeoloji Müzesi'ne yaptığınız. sınıf
gezisini anımsatır. .. İyi ya, şimdi bu geziyi yeniden yapmanın tam sı
rası . Bu kez Sadberk Hanım Müzesine ... ve de dersleri kırma için değil,
bilinçli bir merakla ... Anadolu topraklarında kurulan ve yokolan u garlıkları keşfetmek için ...
Meraklısına not~....,.,..-..,......_,,.
lar: Sevgi Gönül
Bölümü'ndeki
önemli arkeolojik
parçaların büyük
bir bölümü Hüseyin Kocabaş koleksiyonundan
geliyor.
Koç
ailesinin yakın arkadaşı olan Kocabaş'ın ölümünden sonra, 1981 yılında Koç Vakfı , bu 8 bin parçalık koleksiyonu
satın alarak, aralarından en değerli parçalan müzede sergilemeye başladı. En eski tarihli parçalar arkeoloji bölümünde, daha yenileri ise etnografya bölümündeki eserlerle birlikte yer alıyor.
Ziyaretçisine notlar: Sadberk Hanım Müzesi, Çarşamba
hariç her gün 10.30-18.00 arası açık. Müzede ayrıca sempatik bir cafe ve hatıra eşyaları dükkanı var. Piyasa Caddesi 27-29, Büyükdere,
Tel: 242 38 13

lstanbul'dan

tarihi sergileniyor. Yine Müzenin güzel
bahçesinde yer alan Çinili Köşk en eski
Osmanlı binalanndan biri.
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Seçmeler

ile bir ihtişam sembolü. Atatürk'ün
ve öldügü mütevazi oda ise son
derece etkileyici.

yaşadıgı

Kariye Camii ve Müzesi
Edirnekapı, Kariye Camii Sokak,
Tel: 523 30 09. Salı hariç her gün 9301630.
İsa 'n ın yaşamını canlandıran 14. yüzyıl
fresko ve mozaikleri ile ünlü, küçük ama
çok önemli bir kilise.

Aşiyan

Yerebatan Sarayı
Yerebatan Caddesi, Sultanabmet. Her gün
9 .00-18.00.
Hem Bizans, hem Osmanlı saraylannın
suyunu saglayan büyük, sütunlu sarnıç .

Kaligrafi Müzesi

gün 9 .00-17.00.
Tarihi top ve tüfeklerin yanısıra, elişleriyle
bezeli Osmanlı savaş çadırlan müzenin en
ilginç parçalan arasında,

Müzesi

Aşiyan Yokuşu,

Bebek, Tel: 263 69 86.
Pazartesi ve Perşembe hariç her gün 9.0017.00.
Ünlü 19. yüzyıl şairi Tevfik Fikret'in
Bof1aza muhteşem bir noktadan bakan
güzel ve kişilikli ahşap evi.

Mozaik Müzesi
Arasta Çarşısı (Sultanabmet Camii arkası),
Sultanabmet, Tel: 511 9 7 00. Salı hariç her
gün 9 3 0-17.00.
Bizans Sarayı 'na ait mozaikler.
Tanzimat Müzesi

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
At Meydanı 46, Sultanabmet,
Tel: 518 13 85. Pazartesi hariç her gün
10.00-17.00.
Tarihi Hipodrom'un bulunduB yerde,
Sultan Süleyman 'ın Baş Veziri İbrahim
Paşa'nın sarayında kurulan bu müzede
yer alan İslami eserler, zevkli bir
düzenlemeyle sergileniyor.

Beyazıt Meydanı,

Tel: 527 58 51 . Pazar ve
Pazartesi hariç her gün 9 .00-16.00.
Dünyanın tek bat sanat/an müzesi.
Karikatür Müzesi
Saraçhane Şehir Tiyatrosu karşısı, Fatih,
Tel: 521 12 64. Pazar hariç her gün 9 .0017.00.
Halı

ve Kilim Müzesi
Sultanabmet Camii yanı, Tel: 518 i3 30.
Pazar ve Pazartesi hariç her gün 9 .0016.00. Eşsiz bir eski balı ve kilim
koleksiyonu .

Gülbane Parkı, Sultanabmet,
Tel: 512 63 84. Her gün 9 .00-17.00.
Osmanlılann Batılılaşma çabalannı
başlatan 1839 Reformuna ait ilginç bir
koleksiyon.

Beylerbeyi Sarayı
Çayırbaşı duragı, Beylerbeyi,
Tel: 321 93 20. Pazartesi ve Perşembe hariç
her gün 9 .00-17.00.
Son dönem Osmanlı sultanlannın yazlık
sarayı, 19. yüzyıl ortasında yapı/mı§ . Beyaz
mermer mimarisi ve güzel bahçesiyle
cennetten bir köşe.
Yıldız Şale Köşkü

Dolmabahçe Sarayı
Dolmababçe, Tel: 258 55 44. Pazartesi ve
Perşembe hariç her gün 9 .00-16.00.
19. yüzyıl ortasından itibaren Osmanlı
sultanlannın yaşadıktan Avrupai saray.
600 m'lik mermer cephesi, dünyanın en
büyük avizesi, büyük balo salonu, resim
koleksiyonu ve Viktorya tarzı döşemeleri

Deniz Müzesi
Beşiktaş Meydanı, Tel: 261 00 40.
Pazartesi ve Salı hariç her gün.
Osmanlı saltanat kayıktan ile ünlü .

Askeri Müze
Spor Sergi Sarayı karşısı, Harbiye,
Tel: 232 16 98. Pazartesi ve Salı baıjç her
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Yıldız Parkı içinde, Beşiktaş, Tel: 258 30 80.
19. yüzyıl yapısı bu zarif ahşap bina, Alman
imparatoru Kaiser Wilbelm'in İstanbul 'u
ziyareti şerefine inşa ettirilmiş bir konukevi.

•The Guide Istanbul dergisi hakkın
da daha fazla bilgi almak için;
Tel: 264 25 27.

