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Asistanı

ve ay,nı zamanda
Patronun kadrolu belalısı
Muştala geldi derken; bir
baktık Yayın Danışmanı

Orhan Yenigün de

İstanbul'un son iki

beled iye
yıktıkl arı

1

başkanının

sırasında ,şehirlerini düşman

ve

bombardımanından korumaya çalışan Avrupalılar yıkı
lan tarihi nasıl onaracaklarını
düşünürken, Türkiye savaşın

yıkm adıkları

konu sunda suçs uz
oldukl arın a kanaat
getirdik, çünkü bu
i ş in gele n eğ i böy la
kurul m u ş

dar, bu görevini 1949'a kadar
sürdürdü. 2. Dünya Savaşı

dışında kalmayı başarmıştı,

i stanbul kendisini bombardı
man !ardan koruyabilmişti
ama tarih ve şehir Lütfü

(sj--

Kırdar'a dayanamadı. Kırdar

Sa.bah ·Gazetesi .8
ürkiye'nin üç büyük gazetesinden biri olan
Sabah Gazetesi Mayı s
ayında sekizinci yaşını
ku llad ı. Aynı günde de grubun yeni
gazetesi "Gün" doğdu. Ali
Karacan'ın yönetiminde yayın
hayatına giren Gün, halihazırda
günlük yayınlanan yegane·tabloid
gazete. Gazetenin çok kısa zamanda
bir "akşam gazetesi "haline
dönü ştürülmesi bekleniyor. esi-

T

Yaşında,"

Gün"

doğdu

1941 yılında, şimd i ki Taksim İnönü Gezisini yaptır
mak için y u karıdaki resimdeki mu h teşem kapıyı yerle
bir ettirdi.
Yıkmakla b itiri lemeyen İs
tan bul 'un h esab ın ın b irgün
tarih ve tarihçiler tarafından
so rul a bileceğin i düşünmemiş

miydi?
Y u karıd aki

res min

arkasında

" İn ö nü Gezisi yaptırılmak
yıktırılmış t ır, 194 1"
elle yazılmıştır.
Bu tarihi belgeyi koruyan ve
gazetemize ul aştıra n Saym
Zare K arakaş'a da teşekkü r
ederi z.

üzere

yaz ı sı

esi-

Orhan Duru

KÖŞEBAŞI

İSTANBULLU
stanbul'da "İstanbul'lular" mi.kroskopla arasanız bil~ zor bulunur hale geldi. Eskiden Istanbul'lular vardı. Bunlar kendi aralarında da
bölünürlerdi, Kadıköy'lüler, Moda' lılar, Tophaneliler. Ortaköylü'ler, Sa•

1

matyalılar, Kadırgalılar, Aksaraylılar,

Kasımpaşalılar, Hacıhüsrevliler,
lalılar,

TatavFeriköylüler, Osmanbeyli-

ler , Ayazpaşalılar, Hisar' lılar, Emirganlı

lar vs .... vs ..
Bugünlerde bu aynmı bulmak bir yana
" İstanbul'lu" denilen genel niteliğe sahip
ki ş ileri bile bulmak bir sorun ...
Belki bir yerlerde İstanbul ' luların "sonuncuları " yaş ıyordur. Gerçek İstanbul
luyu bulmak ise bir bilimsel araştırma
konusu olabilir.
Do ğal olarak biz biraz abartarak koyuyoruz ortaya bu konuyu .

İstanbul'lu deyince aklımıza, belli bir yaş am

biçimi olan, belli ve eski bir folklorun inançlarını taş ıyan belirli geleneklere bağ lı , belirli bir Türkçe konuşan , tav ırları ve davranı ş ları belli bir uy g arlık
dü zeyine ul aş mı ş ki ş il e r,aileler , topluluklar geliyor.
İstanbul'a eskiden de göç vardı . Anadolu'dan Rumeli 'den insanl ar gelirdi bu
kente, Ancak onlar bir süre sonra İstan
bul'un kültür ba kı s ı altında " İstanbul'lu
denilecek bir biçime girerlerdi. Ancak
son y ıllardaki göç, baş ka sonuçlar yarattı. Bu kez kültür baskı s ı İstanbul'luların
üzerinde yoğunl aştı.B öy lece İ stanbul'lu
lar yitmeye, yok olmaya doğru itildiler.
Gidi ş te n

eskiden de

s ıkıntı dıryanlar

var-

dı. Vali Muhittin Üstündağ ile Vali

Lütfi Kırdar' ı anım satan Neyzen Tevfik,
di zeleri döktürmü ş_tü:

şu

" İ stanbi!l 'a vali olarak her gelenin

Kimi

dağdan ,

kimi

kırdan

geliyor"

İstanbul , baş kent olarak Osmanlı İmpa
ratorlu ğ unu

ve Türkiyc'yi yüzyıllar boyunca yönetmi ş ti . Cumhuriyet döneminde i e üst düzey yöneticileri, örneğin
başbakanlar aras ında pek İ stanbul'lu yer
al m adı . Aralarınd a Malatyalılar vardı :
İsmet İnönü ve Turgut Özal gibi. Kandı
ralılar vardı : Nihat Erim gibi . Zonguldak'tan gelenler vardı : Bülent Ecevit gibi .Konya'dan gelenler vardı:Sadi Irmak
gibi . Trabzon'lular vardı Hasan Saka gibi Ege'den gelenler vardı : Adnan Menderes ve Şükrü Saraçoğlu gibiŞimdi belki
de ilk kez bir İstanbul'lubaş bakan oluyor. Tansu Çiller. . .İstanbul'lu bir aileden
gelme bir hanımefendi. Başbakanlığı
süresince tüm ülkeye İstanbul'luların
damgas ını vurmakta adımlar atacağı
umudundayız . Hiç olmazsa istanbul'lular
gibi terkedilmiş olan bu büyük kente
daha dikkatli bir biçimde İstanbul'lu
gözlediy)e bakmasını diliyoruz. (sj--

Bilmek korunmaktır FJ

@

AIDS etkeni vücutta
neler yapıyor?

AIDS

roskirüs; öncelikle vücut
savunma sisteminin kumanda merkezini oluştu
ran, vücuda giren yabancı cismi yoketmeye yönelik T- hücrelerine ve
makrofajlara musallat
olur. Makrofajlar hastalık etkenini ya
da onun bir kısmını içlerine alarak
sindirebilmektedir. AIDS etkenini bu
denli tehlikeli kılan immün sistemi
kör topal bırakıp görevini yerine getiremez hale koymasıdır. Virüsün sinsi
bir özelliği de insan beynini hastalık
etkenlerinden koruyan engeli kolayca
aşmasıdır. Böylel;kle beyin hücreleri
zarara uğrar. Bu hücrelere yerleşen
virüs, onların genetik özelliklerini de
bozarak ürer ve normal fonksiyonları
nı yerine getirmelerine engel olur.
AIDS etkeninin adı nedir?
HIV. Daha önce LAV ve HTL V III
gibi isimler kullanılmışsa da Dünya
Sağlık Örgütü WHO tarafından Cenevre'de bu isimde karar kılınmıştır.
HIV İngilizce bir kısaltmadır. Açık
yazılışı olan Human -Immuno Defıci
ency-Virus, insan immün sistemini
tahrip edici virüsolarak da türkçeleşti
rilebilir.
LAV ve HTL V III kısaltmaları nereden kaynaklanmaktadır?
Birbirinden bağımsız ve aşağı yukarı
aynı tarihlerde AIDS etkenini keşfe
den iki bilim adamının kendilerine
özgü tanımlamalarından. Pasteur
Enstitüsü'nden Luc Montagnier lenfadenopatisi olan,ki bu AIDS'in tipik
belirtilerindendir, bir erkek hastasın
da bulduğu bu yeni hastalık etkenine
"Lymphadenopathie Assoziiertes Virus" LAV , türkçesiyle lenfadenopati
yaratan virüs adını vermiş-tir.
ABD 'deki Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Robert Gallo ise lösemi
araştırmalarında hastalık etkeni ile
karşılaşmış , daha sonra bunun AIDS
etkeni olduğunu farketmiştir. Etkenin vücut lenfatik sisteminin belli
hücrelerini, T hücrelerini yok ettiğini
saptadığından,HTL V III , yani "Humanes T-Cell Lymphotropes Virus

bir hayal olur. Bu varsayımdan hareket edilecek olsa, virüsün 1975 yılın
dan önce elde edildiğini gözönünde
bulundurmamız
gerekmektedir.
Çünkü 1975 yılına ait dondurulmuş
kan örnekleri üzerinde AIDS etkenini
araştıran ve hastalığın varlığını kanıt
layan serolojik testler bulunmakta.
Bilim adamları bugün virüsleri yeni
baştan meydana getirecek aşamada
o lm adıklarına göre, 1975 y ılı öncesinde bunun hiç mi hiç mümkün olamayacağı açıktır. Etkenin ortaya çıkı
şı tam olarak aydınlatılmadan bu tip
kuşkular gündeme gelecektir. Araştır
macılar da sonuca ne zaman ulaşabi
lecekleri konusunda kuşkudadırlar.
Bugün sifıliz etkeninin nerede ortaya
çıktığı tam olarak bilemediğimiz gibi.
AIDS'i meydana getiren daha deği
şik virüsler var mı?
Evet. Şimdiye kadar iki etken belirlenmiştir. İkinci etken ,kısa bir süre
önce İsveçli ve Fransız iki bilimadamının Batı Afrika'da gerçek l eştirdik
leri kan tahlillerinde ortaya çıkmıştır.
İkinci virüs de HIV'a benzemektedir.
HIV I'den ayırdedilebilmesi için HIV
2 olarak adlandırılmıştır.

Dr. med. Hannelore Krahnke
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HIV 2 virüsü nerelerde

karşımıza

çıkmaktadır?

Bu virü sün B atı Afrika ülkelerinde
bulunduğu ve Batı Afrikalılarla riskli
ilişkide bulunanlarda rastlandığı bilinmektedir. HIV II virüsünün dünya
üzerindeki yaygınlığı, sürdürülmekte
olan araş tırmalar sonuc u belirlenecektir.
HIV II virüsü ile enfekte olmuş Alman vatandaşı var mıdır?
Evet.Batı Afrikalı partnere sahip bir
kadın bu mikrobu almıştır. Frakfurt'ta
da enfekte olmuş iki kişi belirlenmiş
tir. Bu iki kişinin hangi yolla enfekte
olduğu ayd ınl atılamamıştır. Yine de
bu virüs türünün Alman toplumunda
yayg ınlık kazanmadığı görülmektedir. Münih'de 120 kişiye uygulanan
ve HIV il virüsünü araştıran testlerde pozitif sonuca rastlanmamı ştır.

Q;j-

İST ANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIK ZAFER TUNA YA KÜL TÜR MERKEZİ

birvarsayımdır.

Virüs gen teknolojisi üzerinde çalı
bir laboratuvarda üretilmi ş
olamaz mı?
Hayır. Virologların bukadar karmaşık bir virüsü genler üzerinde oynayarak üretmelerini düşünmek çok uç
şan

lasik bir çingene ailesi
koca ve evlenmemiş çocukları ile en
azından evli bir oğul ve
karısı ve onların çocuklarından oluşur. Yeni
evlenen ç iftlerde gelinin
aile kurallarını öğren
mesine değin koca ailesinin yanında kalırdı. İd eal olan durum ise
en büyük oğulun ai lesiy le birlikte evden
ayrılmaya hazır o lduğu sırada daha küçük bir
oğ ul un ev lenerek eşiyle birlikte ev
halkına katılmasıydı.Eskiden çingene evlilikleri öteki aileler, topluluklar ve bazen de öteki kabilelerle
bağları güçlendirmek amacıyla ai le yada topluluk
büyüklerince (Yitsa) düzenlenirdi.Çingene evliliği
nin temel bir özelliği de damadın ailesi tarafından
gelinin ai lesine verilen başlık parasıydı.
Günümüzde oldukça değişen ekonomik koşullar nedeniyle Çingeneler arasında verile gelen başlık parası zaman la kalkmış ve yerini damat tarafından geline takılan "takı" !ara bırakmıştır. Oğlan tarafının
takı takmanın yanısıra bazı yükümlülükleri de vardı
ki o da düğünü gerektiği gibi yapmaktı. Çingeııeler
genellikle eğlenmeyi çok sevdiklerinden diiğiinlerıiı
onların yaşamıııdaki önemi de çok bıiyiikliir. Bu nedenle bıi· çifl evleneceği ::aman Çingene loplıılıığu
nıın viısası (biiyiiğii) btiyiik bir eğlence diizenler.Eğ
leı1cenin yapılacağı meydanda masalar kıırıılııı~ içkıler ha::ır/amr. lkiyiiz kadar aıleden oluşan bu
biiyiik topluluk aralarında iş böliimii yaparak
diiğiinii hazırlar.içkılerin ipldiği en kıvrak piıgene .
danslarımn yapıldığı gece ge/ıiıe takı takmak, kıy
metli eşyalarla birlikle para vermek adeııen
dıi".Düğünün vitsası damatla geline babalık eder, hediye verenler kamuoyunun önünde tanıtılır.
Çingene gelenek lerinde iyi dans etmek,darbuka çalmak çok önem lidir.Evlenme çağmageleı1 çingene
kızları, bu tiir diiğnlerde gelecekteki eşlerim; iyi
dans eden çingene delikanlılarından seçerler kı; bıi
fıi1gene için dans bılmemel bıiyiik ayıptır.

Kemal ÇAGIN

karı

sona erer ermez,çingene ayaklarıyla yeni bir dönüşü
göstermek için şiddetle yere vuruyor,başını arkaya
atıyor ve dudakları yarı aralık,göz kapakları eğik,
yorgunluktan, mestlikten,ümitsizlik veya hileden
oraya yığılıverecekmiş gibi gözüküyordu.Kalçalanmn ve gövdesıi11n sert bıi· hareketiyle Ziizıivôbe yıl
dırım gibi bıi" çabuldıılcla doğrıılııyor,ayağın111
ııcııııda asılı kalıyor,ziya]eı sahıöine doğrıılııımıış

gıöiyapıyor sonra kas11ga ıöi odanm öbiir ııcıma
aıılıyoı~ geri dôrlliyor,diJn/ip yuııar!amyoı~yeni bıi·
ahıı sıpcJyışı ve liirlii dalgala11ınalaryapıyor

du.Ökçesini yere vuruyor,yapma çiçekler ve kurdelelerle süslü tefi rüzgara koyuluvermiş saçlarının
üstünde mütemadiyen ve hızla titriyor.Baş parmağı-

Macar yazar MJ1rlem Szumlanska, 19. yüzyı ld a, bir
paşa konağında geçen bir akşam eğlencesini ve çingene rakkasesi Züzüviibe'yi şöy l e anlatır:
"Birdenbire bir kaç dım dım sesi duyuldu.Herkes
hazırdı.Paşa eğ l encelere başlama işareti verdi.Ve
adı kııyrul/ıı yıldız anlamına gelen pngene rakkasesi Ziiziivôbe içerigıi"dı:Orta boyluydu.Ayak bılekle
rındeı1 başlayarak yukarı doğru bollaşan Tıirlclerin
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eslcıdeı1 giydi/deri şalvar, belini sıkıyordu.Kısa bıi"
ye/elc,lcikpe ve dıii bede111i1i be/irtıi"ken,sırma işle
meli bıi" kıışakda be/ıiıi sararak kalçalarına
diişiiyordıı.Etrafı eski a ltınlarl a çevrili bir mavi tül,
dıığınık saç larını örtmekteydi.Önce şarkı söyleyen
rakkase ardından dansa başlar.Başının üstünde definin g ülleri ni şakırdatarak yeri nden kıpırdamaksızın
bazen yavaşlayan, bazen ç ılgıncasına hı z lanan bir
ahenk ile sallanmaya başladı.Saçları çözü lmü ş,şef
faf örtünün altında bir dağılıyor bir toplanıyordu.İş
te ş imdi dalganın havas ına uyarak sa lınan martı hareketleriyle dalgalana dalgalana ilerliyordu.Nağme

lar meşinden keçe külah,cebe ve şalvar giyerler,ellerine birer yağlı tu lum alarak kırk,elli kişi birden
meydana çıkarar,eski bir anlatım l a "Vafir lubbiizlık
lar"(birçok oyunculuk)yaparl ardı.Tulumcubaşı başında beyaz yaldızlı bir külah,arkasında sarı yaldızlı
cebe,elinde beyaz yaldızlı asa,önde ikidavul,iki zurna,iki nakkare (dümbelek),beş tef onbeş genç çocuk,arkalarında yensiz,yakasız , şalvar biçiminde,uçkurları boyunlarında asılı,alaca basmadan giysilerle
çalarak oynayarak meydana gelirler,raks havasına
uygun hareketlerle hoplaya,zıplaya sıçrarlarlar, mas
karalık ederlerdi.Kimi ellerini yere vurup takla afmaya başlar,kimisi ayakları havada olmak üzere
yerde elleriyle yürürdü. Şu'bedebaz kolları (Hokkabaz kolları) Rum , Yahudi,Ermeni , Kıpti (Çingene),Müslüman türlü cinsten insanı kapsardı.Bunlar
kol halinde katıldıkları eğlencelerde bir gecede bir
kese yani beşyüz kuruş para alırlar,fakat arada her
maskaralıktan , her fazla gösteriden sonra pars ay ı
toplayarak geceliklerini 1000 kuruşa kadar vardırır
lardı."

Refik Ahmet Sevengil aynı kitabında tulumculardan
başka hayvan oynatıcılarından da bahseder ki ç ingenelerin bu konudaki ihtisasları anlatılamayacak kadar derindir.

Hayvan Oynatan Şu'bedebazlar
Osmanlı döneminde hayvanlara karşı gösterilen ilgi
etkisiyle horoz,koç ve deve döğü ştürmek gibi eğ len
celer toplumda oldukça yaygındı.Son zamanlara kadar süregelen bu hayvan döğüştürme merakı eskiden epey heyecanlı olaylara neden olurdu.Bu tür
döğüş hayvanları özel olarak beslenir haz ırlanırdı.
.Horoz,koç,ve develerin karş ılaş tırılacakları alan
büyük bir seyirci topluluğu ile çevrilirdi . Yarı ş may ı
kazanacak hayvanlara ödüller konulur,yenilen hayvanların sahipleri bu yenilgiyi aş ırı bir onur yarası
sayarlardı.Hayvanlara karş ı gösterilen ilg iden yararlanmak isteyen bazı kişilerde hayvan oyn atmayı
özel bir uğraş haline koymu ş lardı.Çoğunluğunu
Kıptilerıiı (Çıi1geııelerıi1) olıışııııdıığu bıı uğmş salııiJleri de ayneıı şişe Fe kadeh oynaıa11lar gıöi

Rakkase Züzüvabe

admı vermiştir.

Etkenin nasıl ve nerede ortaya çık
tığı biliniyor mu?
Bu konuda varsayımlar sözkonusu.
Bu güne kadar hastalığın ilk kez nerede ortaya çıktığı tam olarak belirlenebilmiş değil. Hastalığa ilk kez Afrika'da rastlandığı görüşü de kesinlik
kazanmamıştır. Yeşil maymunlar denilen bir Afrika maymun türünden
insanlara geçmiş olduğu da sadece

Bir şenliktir
çi.n gene düğünleri

böyle300korunurum
Soru

şıı'bedeba:: (lıolclcaba::) kollarına katılmışlar.yıllarca
bu işte11 para ka::aımıışlaıdı.Bıınlar ellerıiıe aldıkla
nı,orta parmağı

üstünde ~aklatarak tempoyu belirti-

yor,çıldırıyor ,sarsılıyordu."

Nice dansözün eline su dökemeyeceği rakkase
Züzüviibe'yi,macar yazar işte böyle anlatır.

Lu'biyyat ve Ş~'bedebaz Toplulukları

rı lıayı 1a11ları 11::1111 siire daya/.:la korkutup t((/sesıiıe
alışıırırlar.olllam belirli alıJ-kanlıklar ııerıderd/Do
lıa somcJ şelırıiı değişik yôi"eleniıde tefçalar.değ11e/.:
gösterıi".::ıi1cir/erıiıi çekıiJ bımlarak lıoyı'O!ıları
lıoplalıp,::ıplatır,sö::de oynatır/aıdı.

Bununla birlikte içlerinde hayvanl!ra , in s anların bazı
Gerçektende çingeneler kadar eğlenceye düşkün
gülünç durum ve davranı ş larını yansıtanlar, bu i şte
dünya üzerinde başka toplum yoktur denilebilir.
epey başarı gösterenlerde görülürdü.Ayı ve mayÖzgürlüklerine son derece düşkün olan çingeneler . mun oynatanlar son zamanlara kadar vardı.Es ki
kimi zaman edebiyatımızın vazgeçilmez ögelerinhayvan eğiticileri yalnız ayı ve maymunlarla uğraş 
den biri olmuş, kimi zaman da bohem hayatınm
mazlar,çalışma alanlarını öbür bazı hayvanlarada
simgesi olmuştur.Hiç kuşkusuz 19. yüzyıl İstan
uzatu·Iardı.Bu cümleden oJarak eşekle, köpekleri bebul'unun eğlence yaşamında önemli bir yer tutan
lirtmek gerekir.Bugün bizim için belirsiz olan ve
, ancak Avrupa'dan gelen cambaz topluluklarında
çingeneler kendi oluşturdukları "Lu'biyyat Toplugörülen özel surette' yetiştirilmiş köpek ve eşeklerin
lukları "(Eğlence Toplulukları) ile şehrin eğlence
oyunlarına benzer oyunlar,eskiden bizim şu 'bede
yaşamına renk katmışlaı:dı.
Refik Ahmet Sevengil "Istanbul nasıl eğleniyordu"
bazların gösterdikleri beceriler arasındaydı ve genel
adlı kitabında saray eğlencelerinde gö.revli bu toplu
eğlencelerin başlıca numaralarmdan
luklardan bahseder :Lu'biyyat Toplulukları (Eğlence birini oluştururdu . " ~
Toplulukları) "Tulumcular"dan o lu şurdu. Tulumcu-
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BiR UTOPY ADA
BENDEN! ..

••

u

topya, iyice moda oldu şim
dilerde ... Yoksa "in"oldu mu
demeliydim? (Çünkü şimdi"in" demek "in 1'!) Her

okuryazarın sanki bir Ütopya'sı bir
,yokülke'si varmış-yada olsunmuş gibi ... Neredeyse bir "ütopya'sı" olmayana, okuryazar ya da aydın, herneyse,denilemeyecekmiş gibi ...
Eh, madem öyle, yapılacak iş, tezelden bir 'ütopya' üretmek olmalı!
Ütopya üretmek? ... Evet, ama öyle kolay birşey değil bu! Thomas More'un
türe adını veren 'Utoipa'sını , Francis
Bacon'un Yeni Atlantis'ini Tomasso
Campanella'nın Citta del Sole'sini
(Güneş Ülkesi), Etienne Cabet'nin Voyage en İcarie'sini (lcaria'ya Yolcluk),
William Morris'in News from Nowhere'ini (Hiçbiryer'den Haberler), hatta
Platon'un Devlet'ini düşününce Ütopya üretmekten vazgeçmek bana daha
akıllıca görünüyor.
Gene de, Campanella'nın Güneş Ülkesi'ndeki Ospitalario gibi, 'haydi anlat
bakalım şu Ütopyanı' dediğinde, bir
ütopya üretmeyi reddetmenin çok saygısızca olacğını düşünerek , kendimi
Campanella'nın ve More 'un kaptanla:
rının yerine koydum. Kaptan olmak
kolay da, ben hangi Ütopya'ya hangi
yokülke'ye gidecek, orada (kendi kafama göre) hangi örnek düzeni
yürürlüğe koyacaktım? Hangi'en iyi,
en eksiksiz yaşama düzenini 'savunacaktım? Hangi 'daha güzel toplum'
idealini Ütopya'mda yaşama geçirecektim?
Bu konuda en ufak bir düşüncem olmadığını ifade etmek istiyorum. İtiraf
etmeliyim ki,ne bir Ütopya'm vardı, ne
bir ada düşünmüştüm (Ütopyalar, ya
da yokülke'ler,genellikle adalardır!) O
yüzden de, vakit geçirmeden kendime
Joseph Conrad dostumdan güzel bir
kaptan üniforması aldım ve çocukluğumun Denizbank vapurlarının o hiçbir zan
man ne anlama geldiğini bilmediğim
'Ulev' , 'Sus' ve 'Trak' adlı vapurların
dan birini hayalhaneme çekerek (kayıkhaneme çekecek değildim ya!) ve
oradan kızaklarla Haliç'e indirerek, rotayı Kağıthane yönüne kırdım.İstanbul
denilen yokülke'de, Beşiktaş adasına
gidiyordum!..
Sahaflarda
bir(]f-DEVAMI ONSEKiZ'DE

Rotamı,

bulduğum

Öziir:
Yazarımızın geçen sayımızdaki yazısının devamı
35. sa;Yfadadır düzeltir, yazarımız Sn. Hilmi Yavuz
ve ok/ı.ı<ucularımızdan özürdileriz

ikemperverlerin evliyası, pir'i
gastronom Ayralzade Cüneyt'in

nlülerin adları hep kı a kı 
sa , harflerl e yazılmı ş tır.
88 ünlü Fran ız seks
bombasının, MM Amerika ' nın
skandal kadınının, degişmez sembolleridir. Ben de bizimkine " PP"

adıyla başlayarak:

adını taktım .

METRUKESİNDEN (2)
Aslanzade Yakub

Mütareke

"I
•

gidiş

stanbul'a
konusunda
beni
düşündüren tek sa-

kınca , İstanbul'un
İngiliz işgali altın-

da bulunması idi.
(Biz o zaman
mütlefik i~galine İngiliz işgali der ve
ingilizleri en büyük düşman görürdük.)
Eğer ulaşım kesilirse Anadolu 'ya nasıl
dönerdim?
Herşeyi göze alıp yine Fransızların Friji vapuru için bir güverte bileti alarak
İstanbul'a yollandım.

.. .Gemimiz İstanbul Boğazından girerken kendimi her iki kıyısı yeşilliklerle
bezenmiş bir cennet ırmağında sandım.Fakat Bebek hizasını geçtikten
sonra ileride yabancı savaş gemilerini
görünce gözlerim buğulanarak ağlamaklı oldu; boğazıma da sanki

yıllarında
•

N evval ÇIZGEN
•••••••-•••••••

Istanbul
İşgal subaylarına rastladıkça

dim.
da
yolumu deği.ştirirdim. Mütareke İst~nbul 'una geldıkten sonra Fransızlara, ingi lizl erden daha çok düşman olmuştum. Çok küstah, terbiyesiz ve sa ldırgan davranırlardı. Jtalyanlar en nazikçeleri (!) idi.
Bir cuma günü Muammer ağabeyim sivil giyinip, beni Boğaz'ın Anadolu y
kasındaki Çubuklu bahçesine götü rdü.
Bu bahçe o zamanki en nezih eğlence
yerlerinden biri imiş. "Dar-üt-Talimi
Musiki" adındaki dernek orada tatil
günleri alaturka müzik konserleri verirmiş. Gittik bahçeye oturduk.Bir süre
sonra iki Fransız subayı yanlarında Türk Ôldukları belli olan- iki kadınla
gelip bahçede bir masaya oturdular. ci--

di.İlk anayasa hazırlandı.
Trabzon, Yan, Bitlis Ermenistan'a bırakılıyordu ve sınır l arı A.B.D. Başkanı
Wilson çizecekti. Bir de özerk Kürdistan kurulacaktı.
İstanbul siyasi çevreleri umutsuzluk ve
bitkinlik içine düşmüştü. Ama 10-11
Ocak 1921 'de İnönü Meydan Savaşında
ulusal Türk ordusu ilk zaferini kazandı.
Bu ahval altındaki İstanbul'da azınlıkları Yelidedeoğlu şöyle dile getiriyor:
"Azınlıkların, özellikle Rumların İstanbul'daki ş ım arıklıkları ve taşkınlıklarına kaılanamadığımdan o zaman "Cadde-i Kebir" denilen Beyoğlu İstiklal
DEVAM/ ONSEKiZ'DE
caddesinden yaya olarak pe'k geçmez-----------

--

birşeylcr tıkandı.

Vapur limana demir attı. Bir
kayıkla Sirkeci'ye çıktık . Vakit
akşamdı.Bugün hala yerinde
duran koyu sarı badanalı "Par is Otel'inde geceyi geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden küçük bavulumu alıp Sirkeci - Tophane tramvayına binerek dayımlara gittim." *

••

Güzelliklerin azaldığı
ve her geçen gün
biraz daha
yalnızlaştığımız

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

L

İşgal altındaki İstanbul Meşru

tiyet'ten beri içinde bulunduğu
zirvesindedir, yabancı ellerdedir. Binbir çeşit
milletten kadın erkek Türkiye
denen köprüdedir. Kalınacak
mı gidilecek mi belirsiz bir
misafirliktir.Hatta bir öç alıştır
belki ...
1918'de yürürlüğe giren
Mondros'la en büyük ödü l
olan İstanbul ve Boğazlar resmen itilaf devletlerine verildi.Askeri yönetim İngiltere'ye
düştü.İngiliz , Fransız ve İtalyan
üyelerden oluşan üç kişilik bir
Yüksek Komisyon kenti yönetmekte yardımcı seçildi .Avrupa yakası Fransızların olçalkantının

Kültür ve sanat dünyasında
neler olup bittiğini
öğrenmek istiyorsanız ...
Okuduğunuz, seyrettiğiniz,
izlediğiniz

tüm
etkinliklerin
tadına varmak istiyorsanız ...

du.Osmanlı topraklarına iliş

kin son anlaşmalar da 1919 ve
1920 başlarında imzalandı.1920 sonunda Sevr imzalandı.

Anadolu'da i e Mustafa Kemal
Erzurum ve Sivas kongrelerini
yapmıştı.Yunan işgali Doğu

Hürriyet Gösteri'yi de okumalısınız

Trakya harekatını 20-27 Tem-

tamamlayıp

•

muz'da
Gelibolu'yu aldılar.1920 yazında her
yanı işgal eden Yunan'a Avrupa toprakları bırakıldı.
Anadolu'da Büyük Millet
S A N A T
E O
Meclisi'nin kuruluşu ilan edi l- ~ --- - - -- - - _ _
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EVRAK'!
( nam'ı diğer

Jak Deleon)

Efendim, malumunuz ,[ tanbul'umuzda
her devirde içki ve yemek dünyevi zevklerin başını çekmiştir.Ol Galata kasabası
ki kule iyle bilinir, bir demlerde meyhaneleriyle ünlüydü; ol Cadde-i Kebir ki
Pera'dan Beyoğlu'na uzanan zikzaklar
çizmiştir, lokantalarıyla maruftur. Doğ
ru, yeme-içme ince sanattır ama yine her
devirde (özellikle meyin) dozunu kaçırıp
işin "kremini"çıkaranlar bulunurmu ş .
Şöyle

diyelim: "iyş-u nuş erbabı " arasın
da "şarib-i leyl-i vü nehar" damgası yiyerek "tenzi l-i rütbe"ye uğrayanlar , "gayrı
kaabil-i tedavi-ü ıslah olmaları ebebiyle
"zihinden gayrı müsellah ve nesebi gayri
sahih veled-i zina"nidaları ara s ında muhabbet sofrasından ebediyyen kışkı ş la 
nırmış ...
Anlayana!
Zinhar merak buyurmayınız efendim,
şimdilik sözümüz pek de nezih bir lokantadandır ve mekanımız bir vakitlerin
mutena Ayaspaşa 's ıdır. Lütfedip Fi scher'e adım atınız ve hünerbaz şef Murat

"PP" (Protokol Patron) 'un kı altıl 
Adama birhaller oldu! Cenazeye, düğüne , davete, kokteyle gitmeyen bizim patron s on aylarda
hiçbir cenazeyi protokol dav e tini
kaçırmaz oldu. Bir bakıyor unu z
Sabah Gazetesi'nin yaşgününde , bir
mışı.

bakıyorsunuz Cumhurba ş kanının

Dolmabahçe Sarayı ' ndaki yeme kl erinde.
İşi azıttı! Hiç sevmedi ğ ini söyledi ğ i
d avetlerin baş mü ş teri s i olma s ının
altında neler yatıyor ? Bilemiyoruz.
Kulağımıza gelenlere göre, gazetemizin adı Kosıantıniyye fi abe rl e ri
olarak yeniden d eğ i ş tiril ece kmi ş ve
bu i ş Eylül s ayı s ı il e ba ş lıy o rmu ş .
Bakalım daha neler olacak. Gazete
yapım ekibi g ittikçe büy üyor, ye ni
katılan Refik Durba ş' da tü y le ndi ,
toplantılar da bırakın patronu , editöre bile dil uzattı ğ ı oluyor. Editörün

i e

"işe

yaramama " hu s usundaki
de vam ediyor. Bizim patronla
a ralarındaki en önemli sorun bu ,
Patron editörün her b ... 'a maydano z
olma s ını ister o da ne kokar ne de
bula ş ır olmayı ye ğ ler. Bu durum
ikisinin ortak t a rihlerinin or tak ..... ..... .
Patron geçenlerde "be r mutad " Pari s'te idi yine onun orada bulundu ğ u
g ünlerde Türk y a z arl a rı d a da ve t
edilmi ş ti . Yazarımı z Demir Özlü ile
bulu ş up has bihal ey l e mi ş l e r ve Pari s' i bir uc undan ta lan ettikleri bile
söy le niyor ama Patron , Eni s Batur,
Öldemir İnce, Latife Te kin vb. adların bulundu ğ u toplantıl a ra
edim
Gürsel'in ı s rarlı davetlerine rağ m e n
dinl ey ic i o lara k g itme mey i yeğ l e 
mi ş, esen rü lg arın ge tirdi ğ i dediko du ya ba kılırs a "la f üretenle rl e d e ğ il
fikir ve i ş üretenle rl e zam an geç irme k istiyo rum " g ibi veciz söz lerde
etmi ş.
ite kim iki a k ş amını Ö me r
U lu ç il e geç irmi ş Pa ri s' te. Ö m e r
inadı

Uluç'da kendi si, gazeteye bir resim
vermeye talip olmu ş. Bakalım , bekleyelim, görelim.
Bir ba ş ka dedikoduda , Cümbürcu ma (lnterstar ) pro g ramının tümünü
bi z imkinin y apmaya ba ş l ayac a ğ ı
yolunda , üç aylık bir moda derg i ·i
projesi de bir di ğer söylenti , ezih
Demirkent ile fl ört e diyorl a rmı ş bu
konuda.
Jac k De leon Efendi 'nin patrona yağ
çeken g iri ş l e rind e n sonra ye mek tarifi yay ıml ayarak s ürdürdü ğ ü k öşe
sine y a y ın kurulunun (patron hariç)
g ı c ık o ldu ğ unu da bili yo r musunuz ?
Y aşaya n B eyoğ lu Derg isi iç in Ali
S ay d a m ' ın d e rg isi n in 3 . say ı s ını
gö nde re re k bi z imkinde n ilan istemes i de son g ünlerin c iddi skandall a rı a ras ında . B eş y ıldır İ s t a nbul ' a

sahip ç ıkm aya ça lı şa n bir gazete nin
sa hibin de n böy le b ir şey iste nmes i
"abes le i ş ti g a l " o lara k de ğ er l endiri 
li yor b i ı im çevrede .
S ı ca k Ağ u s t os g ün le rinde bu lu ş m ak
üze re ...

N.R.

Odabaşı'nın taamından tadınız:

Steak Fischer
Malzeme : 110 gr. bonfile ,40 gr.ka ş ar
peyniri, 20 gr. dana jambon, 20 gr. mantar, 1O gr. tereyağ.
Hazırlanışı:Bonfile çok incelene kadar
dövülür. Üzerine tereyağ sürülür. Rende
kaşar , ince kıyılmı ş dana jambon ve,
mantarlar serpilir.İkiye katlayarak kapatılır. Izgarada pişirilir. Üzerine mantar
sos dökülür. Ispanak püre ve patate
püreyle sunulur.
Room Steak
Malzeme: 120 gr.bonfile, 1 soğan .
Ha:brlanışı:İnce dövülmüş bonfile ızga
rada pişirilir. Aynı anda soğan (ince kı
yılmış) yağda kavurulur. Pembele ş ince
yağı süzülür.Bonfile ızgaradan taba ğ a
alınır. Soğan parçaları üzerine serpilir.
Garnitür olarak ıspanak püre ve patates
püre kullanılır.
(İşte böyle canımdan muazzez Cüneyt
Efendi oğlum; sen Singapur'un ya da
New York tabir ederler şehrin "restaurant"nam aşevlerini şeytan icadı
kompütürüne işlerken, ol şikemperest
münekkid viran olası hanede oturup babadan yadigar Remington 1932 daktilosuyla Istanbul lokantalarını yazar, arada
birde monoklunu tuşların arasından toplar. Bindokuzyüzdoksanüç yılının Mayıs
ayının onüçüncü günü yazıldı ve bu bab
tamam oldu.) csı-:-
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Halil İbrahim Göktürk'ün radyo korıuşmalaımdaı1 der/eyeıı

Taner VİDİNYİGİL

D

oğusunda

Fatih,Kuzeyinde Eyüp
ve
Bayrampaşa, batısında

Bakırköy İlçeleri , güneyinde

Marmara Denizi ile
çevrilmi ştir.Fatih İlçes i ile
aras ındakj sınırı İstanbul surları ile
çi z ilmi ş tir.Bayrampaşa'dan

Maltepe

kı şlas ı

önündeki yol,
ile
bir gecekondu

Bakırköy'den Ayvalıdere
ayrılır. Tipik

kentidir.
1953'de Fatih ilçesine bağlı bir
bucak iken,1957'de ilçe olan
Zeytinbumu'nun 1974 yılında 12
mahallesi bulunuyordu.Bugün bu
sayı 13 olmu ştur.Bu mahalleler

kaderini heyecan içinde
beklemektedir.

Tarihçesi ve
Semtleri:
İstanbul'un fethini izleyen yıllarda
Zeytinburnu sahil şeridi ve
Kazlıçeşme dolaylarına "Kudüslü
Papazlar" ismiyle anılan Rum
azınlık yerleşmiştir. Zamanla bu
bölge zeytin ve meyve ağaçları
yetiştirilen bir hale gelmiştir ve
Tapu Kayıtlarında "Kudüslü Şerif
Çiftliği" adıyla

geçmektedir.Bakırköy

paşa,Sümer, Telsiz,Veliefendi, Ye

ile
aynca
" İskender Çelebi Mesiresi diye
tanınan bir gezinti yeri
bulunmaktaydı. Bu İskender
Çelebi , Kanuni Sultan

nidğan ,Yeşiltepe

Süleyman'ın defterdarlığında

Beştelsiz,Çırpıcı ,Gökalp,Kazlıçe
şme,Maltepe,Merkezefendi ,Nuri

ve Seyit
Nizam'dır. 11.168 m2'lik alanın
bazı yerleri eğimli olmakla
birlikte genelde, geniş
dzlüklerden meydana gelmiştir.
1985 nüfusu 147849, 1990
nüfusu 165679'dur.

İlçenin Gelişimi:
1940' lı y ıllarda

ilçenin
K azlıçeşme, Maltepe ve
Merkezefendi mahallelerinin
dı ş ında kalan alanlar bomboş,
kırl ık haldeydi .II.Dünya
Savaşı' nın ardından ve çok partili
hayata geçilmesiyle, ilçe toprakları
her yöreden gelen insanlarla dolup
taş maya başl adı. Evsiz barks ı z ve
yoksul bu insanlar, bir gecede
derme çatma bir barınak
yaparak , baş lanru sokma imkanı
aramaya baş ladılar.Bu çerden
çöpten binalar bazen yıktırıldı.
Ertesi gece tekrar ve yeniden
yapıldı. Çok kısa bir sürede bir
gecekondu sanayii doğdu . Yap
yık-yap yöntemi sürerken 1965
y ılında Zeytinbumu'nun nüfusu
117.000 kişiye çıkmış tır.
Ucuz el emeği ve yoks ul-i şsiz
halkın varlığı bölgede çeş itli
sanayi kollarının hızla geli şmesini
sağl adı. Önce dericilik ve buna
bağlı yan sanayi,ardından tekstil
dalında fabrika ve el tezgahları
süratle çoğaldı.Özellikle
Kazlıçeşme'de çevreyi kötü koku
ve büyük bir kirliliğe boğan
dericilik yerleşti. Bugün ise
dericilerden boşaltılan bölge yeni

'~-

Kazlıçeşme arasında

bulunmu ş

bir kişiydi.

İlçenin adının kökü, Kudüslü
Papazların

ettiği zeytinliklere
Denize uzayan
Burun da zeytin ağaçları ile
bezenince "Zeytinli Burun" adını
ve bu adda zaman içinde
"Zeytinburnu" şeklini almıştır.
İlçenin Kazlıçeşme mahallesi

tesis

Tepenin biraz ilerisinde tarihi
Maltepe Kışlası bulunmaktadır.
Bu bina, Birinci Dünya Savaşı
sırasında okul ve hayvan hastanesi
olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet
döneminde Maltepe Askeri Lisesi
olarak görev yapmıştır. 7.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu
Askeri Lise'de okumuştur.

Zeytinburnu

Adı:

Zeytinbumu'nda sultan
Abdülmecit tarafından verilen bir
ferman ile, Mimar Altunizade
İsmail Zühtü (paşa) Efendiye 1856
yılında bir Barut ve Fişek
Fabrikası inşa ettirilmiştir.
Sonraları Silah Tamir Fabrikası
olarak işletilmiştir.Bir ara burada
Nuri Killigil (Paşa) top namlusu
da dökmüştür. Nuri Paşa 1940'lı
yıllarda çıkan bir yangında
fabrikayla birlikte yanmıştır. Bu
sebeple bir mahalleye adı

verilmiştir.
Osmanlı Devlet adamlarından
Veliefendi'de vaktiyle burada
mülk edinmişti. Veliefendi bu
çayırlık ve boş arazide at besler,
bahçe ürünleri yetiştirirdi.
Zamanla zenginleşen Veliefendi,
nüfuzlu kişiler arasına girdi. Kendi
adına hayrat bir çeşme yaptırdı.
Bugün bu yörede Veliefendi
Hipodromu bulunmaktadır.
Merkez Efendi Mahallesi ise
adını, Halveti tarikatı şeyhlerinden
Sümbül Efendi'nin damadı ve
halifesi olan Musa Müslihiddin
Merkez Efendi'den almıştır.14521543 yılları arasında yaşayan
Merkez Efendi,Kanuni Sultan
Süleyman'ın hekirnlerindendir.
Erginliği, olgunluğu ve erdemiyle
halk arasında saygın ve kutsal bir
yere erişmiştir. Türbesi Bugün
dahi ziyaret edilmektedir.
@j-

dayanmaktadır.

adını meşhur çeşmesinden

Discover a

almaktadır.1546

(hicri 953)
yılında in ş a edilen çeşmenin Ayna
taşında, üzerinde Kaz Kabartması
olan Bizans devrine ait bir taş
levha kullanılmı ş tır.Bu kabartma
çevreye Kazlıçeş me denmesine
neden olmu ş tur
Çeşmenin yakınında bulunan
Deryayı Ali Baba türbesinde halen
mum yakılıp adak
adanmak.tadır.Bu türbenin
kitabesinde "Yeri cennet olan
Fatih Sultan Mehmet'e su
taş ıyıcılarının başkanı gazi ve
yaşlı Deryayı Ali Baba"
yazmaktadır. Ali Baba orada
yerden su çıkararak mucize
yaratmı ş ve çeşme de böylece
yapılmıştır.

Maltepe'si olarak anılan
yörede, ilçenin en yüksek tepesi
bulunmaktadır. İstanbul'un fethi
sırasında, Fatih otağını burada
kurdurmu ştur. Hemen yanında da
karargahı ve savaş malzeme, araç
ve gereçlerinin deposu
bulunmaktaydı. Bu sebeple devlet
mallarının konduğu tepe anlamına
"Maltepe " isminin verilmiş
olabileceği söylenmektedir.

newworld of
comforton
yourwayto
North America.

Topkapı

lf you are planning to conquer Atlanta, Baston, Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia,
Washington, Montreal or Toronto, travel the easy, comfonable way, with Swissair. It's easy because you get
really good connections in Zurich. It's comfonable lıecause more and more overseas destinations can be
reached aboard Swissair's new MD-11 or its well known 8 -747 aircraft. Both feature a spacious, superbly
equipped Business Class designed for the uımos ı in passenger comfon and convenience. 500 years after
Christopher Columbus, we're sorry ıo say, you can't discover a new conıinenı .
swİSSGİr
But with Swissair you can discover a whole new world of travel experience.

KUDÜSLÜŞERİF

stanbul
u eser değersizliğiyle beraber
birçok milli letaif ve hikay atı
şamil olmağla edebiyat-ı Osmaniyyenin
bir kısmına dahil olabilir."
"Mukaddime"sinde böyle söze baş lıyor
"İstanbul'daBir Sene"nin yazarı
Mehmed Tevfik.
Daha çok "Çaylak" gazetesiyle tanınan ,
bu yüzden de basın tarihimizde "Çaylak
Tevfik" olarak anılan Mehmed Tevfik,
"İstanbul'da Bir Sene"de 19. yüzyılın
geleneklerine, adetlerine, gündelik

B

hayatına ışık düşürüyor.

Sözün kaynağını yine Mehmed
Tevfik'in "Mukaddime"sinin sonuna
eklediği "istitrad"dan alalım . Tevfik,
İstanbul halkının yılı, genellikle yaz ve
kış olmak üzere ikiye ayırdığını
belirtiyor. Bu yüzden de yapıtını iki cilt
olarak düzenlediğini , her bölümün bir
ayın güzelliğini anlatacağını söylüyor.
Böylece altı ay bir cilt olacak. Ancak
Tevfik'in bu öngörüsü beş kitapl a sınırlı
kalıyor.

- "İstanbul'da Bir Sene" beş kitaptan
mürettep. Bu beş kitabın bölüm
başlıklarını şöylece yazıya aktarmak
mümkün: Birinci kitap: Kı ş geceleri
tandırbaşı , ikinci kitap: Helva sohbeti
ve mahalle kahveleri, üçüncü kitap:
Kağıthane (Bahar alemi ), dördüncü
kitap: Ramazan eğlenceleri , beşinci
kitap: Meyhane yahut İstanbul
akşamcıları. ..
Kitap başlıklarından anİaşılacağı üzere
Mehmed Tevfik'in kitabı İstanbul
folkloru için eşi az bulunur bir
hazine.Birkaç örnek vermek gerekirse
.. .Bir atalar sözü : " .. . insan bu cihan-ı
fanide hemcinsiyle o kadar ülfete
mübtela olmamalıdır , çünkü görüşdü ğ ü
düşmanı ise ülfeti cana eza, muhibb-i
sadıkı ise müfarakatı bela-enderbeladır."

Bir gelenek:

Yükkapısı açık

düşmanın ağzı açılacağına,

kalsa
pabuç pabuç

üzerine gelse sokağa çıkılacağına
gözleri dalsa yahud kedi kaşınırken

kitagları

Refik DURBA~

ayağını

boynundan
mi safir
geleceğine delalet' ede r. .. "Bu gelenekl er
hala ya şa mıyor mu toplumumu zda? Ya
ş u cinaslı mani?
"Kuzusu/ çe ş me kuru çay bul anık/
nereden içsin kuzu su"
Ve s arhoş muh abbeti: "Halbuki def-i
al am - ı humar için bir iki kadehten
ba ş lanılarak def-i alam ş ö y l e dursun
ekser a kş am edilir, sabah erilir, ak şam
edilir, devam edilir, müd am edilir
gider."
Sonuç mu? İşte "ayyaş " denilen
aş ırsa

bunlardır.

Mehmed Tevfik'in kitabı masa llarla,
eskinin latife ve nüktele riyle ö rülü.
Anl attıklarının bir çoğ u üste lik hala
halk aras ınd a

m utebe rli ğ in i

koruyor.
ES Kİ İSTAN BUL'DAN
HATIRALAR
Gazeteci Sadri Sem a ' nın kalem inden
dökülen "Eski İstanbul'dan Hat ı ralar"
ise 1900 ilel9 10 y ıll ar ı aras ı
İstanbul'dan çizg iler taşıyor.
Sadri Sema (soyadının Aydoğdu
o ldu ğ unu da burada parantez içine not
ede lim) rahat ok unan dil iyle yüzyılın
b aş ınd a kente beli rli bir kim lik
kazan dıra n sosyal yap ı yı; köprüsü, atlı
tram vay l arı, köpekleri, d ilencileri,
k ülh anbey l eri,şair ve edipleriyle bugüne
taş ıdı ğ ı 28 yazının sınırları içinde
gözümü zün önüne seriyor. Bu açıdan
bak ıl dığ ın da "Eski istanbul'dan

Türk Metinlerinde

Kostantiniye
ve Ayasofya
Efsaneleri
Stefanos Yerasimos

Şirin
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ÇAYLAK TEFİK

anlatıyor.

Şimdi kitabın

herhangi bir sayfasını
üstat 90 yıl öncesinin
İstanbul'undan ne haber veriyor?
İşte eski İstanbul'un "Hıdırellez"i :
"Fakat işte o heyecanlı gün, bütün
memleketi havalandıran Hızır günü de
artık biz ihtiyarların yadımızda sönük,
soluk bir izden başka bir şey değil. O
g~n de işte zaman dediğimiz vefasızın
ateşli kucağında eriyip gitti. Evet,
zaman zaman deyip duruyoruz. Zaman
renkleri de, ahenkleri de, heyecanları
da, kahkahalı\fı da, varlıkları da yok
ediyorlar. Fakat kendi hala civan !
Tükenmez defteri ömrü hesap olmaz
zamansın sen,
Ne gençler, pirler mahveyledin hala
civansın sen."
BİR ZAMANLAR KADIKÖY
İstanbul üzerine bir üçüncü kitap Adnan
Giz'in "Bir Zamanlar Kadıköy"ü. Giz,
Kadıköy'de doğmuş, yaşamış ve son
soluğunu yine Kad ı köy'de bırakmış.
Adnan Giz, kitabını üç bölüm üzerine
bina etmiş: B irinci bölüm Kad ıköy'ün
güze ll iğini beyan ediyor, ikinci
bölümde köşklerin dramı anlatılıyor,
üçüncü bölüm ise Kadıköy'ün
açıp bakalım

insanlarına ayrılmış.

Dergisi, benden bu kitapla ingil i bir tanı tım yaz ı sı
bir tarihçi olmadığımı , kitabın sadece çevirmeni
olduğumu söyleyerek y az ıyı baş k al arınd an istemelerinin daha uygun
olacağını söyledim. Tarihçi olmadı ğ ım bir gerçek. Ama duyarduymaz,
sonra okuduğumd a sonrada çevirmeye karar verip , bir yı l süreyle, ·
yazarıyla sürekli iletişim içinde Türkçel eş tirm ek için üzerinde
çalışırken çok sevdi ğ im bu kitaba dair bir kaç söz etmemin o kadarab~s !

Bizim

Hatıralar" bir anlamda Mehmed
Tevfik'in "İstanbul'da Bir Sene"
kitabının devamı, hatta onun bir
tamamlayıc ı sı. Mehmed Tevfik, 18701880 yıllarının İstanbul'undan canlı
kesitler sunarken, Sadri Sema hemen
ardından gelen toplumsal değişmeleri,
İstanbul'da yaşanan gündelik hayatı

1

Adnan Giz' in kitabı Kadıköy'ün doğal .
güzelliklerini yansıtmasıyanında
içerd i ği insan malzemesi bakımından
oldukça önemli bir kitap. Sözü şöyle
bağlamak istiyorum: İletişim
Yayınları,"İstanbul D izisi ile yaşayan
bir tarih hazines ini sunuyor İstanbul'da
yaşayan l arın ona gönül verenlerin
k i tap lı klarında özel bir yer
ayıracak l arı özel kitap lar ...

BİZiM~ŞEHİR

BİZiM~ŞEHİR
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Türk camcılığının tarihsel gelişimi ve ·istanbul
ÇÖP DEYİP GEÇMEYİN

A

başlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda

cam üretiminin gelişmesi ise I700 yıllarına
tarihlenir.(l)
Türklerin daha Orta Asya'da iken cam
ve

Anadolu Selç,ukluları'nın
saray kahotılarından elde
edilen bulgular buralarda
renkli cam ve pencerelerin

tığınız çöplerinizin İstanbul'un

ne gibi koşullar
altında döküldüğünü biliyor musunuz?
Bilmiyordunuz da belki artık öğrendi
niz.
İstanbul'un çöplüklerini hanidir yazacaktım. Ama, bu konu ,şu konu derken
sıra gelmedi. Tıpkı yetkililerin İstan
bul'un çöplüklerini, bu sorun, şu sorun
diyerek ihmal ettikleri gibi. Sonunda İs
tanbul'un çöplüklerinden biri öyle bir
patlama yaptı ki, konu Nisan ayının son
günleri ile Mayıs ayının ilk günlerinde
gündemin ön sıralarına yerleşti. 2000
yılının Olimpiyat Oyunlarını düzenlemeye aday olan İstanbul dünyanın hiç
bir kentinde görülmemiş bir dizi ihmal
ve umursamazlık sonucu gelişen trajik
bir olay ile lekelendi.
İstanbul'un yakın geçmişinde nedeni ihmal ve umursamazlık olan bir sürü felaket yaşanmıştır. Kültür Sarayı yanmış
tır, Galata Köprüsü yanmıştır, Marmara
Denizi'ne uçak düşmüştür, Boğaz'da çeşitli gemi kazaları olmuştur.Ancak bunların hiçbiri dağ haline gelen bir
çöplüğün , dibindeki gecekonduların
üzerine göç mesi gibi akıl almaz bir
olay değildir. Şehir içinde kaldığı ve içme s ularını kirlettiği için yıllar önesi kapatılması gereken bir çöplüğün kullanıl
maya devam edilmesi, tüm uyarılara
rağmen metan gazı birikmesine karşı
tedbir alınmaması ve çöp dağının eteklerinde gecekondu yapımına göz yumulması gibi bir dizi ilk.er tasarruf sonucu
meydana gelen bu facia ilgililere ve yöneticilere bir ders olmalıdır.
İstanbul'da günde yaklaşık 9 bin ton çöp
üretilmektedir. Yani kişi başına günde
bir kilogram. bir metreküp çöpün ortalama üç ton çektiğini düşünürsek, İstan
bul'da hergün eni ,boyu ve yüksekliği
14'er metre olan ( yaklaşık 2750 metreküp ) bir depolama hacmi gerekmektedir. Bir yılda üretilen çöp hacmi ise
İnönü Stadyumu'nu tribünlerin en üst
seviyesine
kadar
dolduracak
büyüklüktedir. Bu basit hesabın yansıttı
ğı görüntü en iyimser İstanbullunun bile
moralini bozmaya yeter.
Büyük kentlerin çöp toplama ve uzaklaştırma sorunlarına uygarca çözümler
var elbet. Batıda kişi başına üretilen çöp
miktarı bizdekinden çok daha fazla ama
insanlar çöp dağları içinde boğulup
ölmüyor.Çünkü çöplerin önemli bir kıs
mı çöplüğe gitmeden geri dönüşüm
amacıyla toplanabiliyor; geri kalan kı
sım ise havayı kirletmeyecek, koku yaymayacak şekilde çöp imha tesislerinde
yakılıyor veya özel sızdırmasız çukurlara gömülüyor.
Çağ atlamaya çalışırken, önce yaşadığ ı 
mı(ç_ağa ayak uydurmalıyız. ~

Diğer yandan IV. ve IX.yy '!ar arasındaki en
önemli cam üretim merkezinin yine İstanbul
olduğu anlaşılmaktadır. Bizans'da olduğu gibi
renkli camın kilise pencerelerinde kullanılması
daha sonra görülmektedir. Selçuklular'da cam
üretimine IIOO yılı dolaylarında

kullandıkları anlaşılmaktadır .Artuklular'ın

kşamları kapınızın dibine bırak
hangi

r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:__ _ _

köşesine,
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111. Mustafa döneminde, (I750-I789), Tekfur . -rrr--c-=
Sarayı ve dolaylarında yaygınlaşmış bir şişe
ve camcılık merkezi vardır. Hammadde ve
dönemi
yardımcı malzemenin.nereden sağlandı ğı
bau
ülkelerinde h,zla gelişen
ayrıntılı olarak bilinmiyor. Ancak Bakırköy'd e
·
ı cam üretimi karşısında
Baruthane yakınlarında parlatma
- ': İstanbul'daki işlerin yeniden
tezgahlarının,güberçile endüstrisinin ve cam
düzenlenmesi gerekmiş,
yan sanayiinin bulunduğu da biliniyor.(2).
XV/11.
yy'ın sonlarına doğru
1. Mahmut Döneminde Fransa'dan cam
Çubuklu'da kurulan bir üretimeviyle
ustalarının getirtildiği il. Selim döneminde ise
bu alana yeniden bir canlanma
Mehmet Dede isimli bir Mevlevinin camcılık
gelmiştir. I 899 da bir özel

·; ı
{~§ı
~.'.·1

girişimci tarafından
Paşabahçe'de

kurulan bir
işlik ile de çağdaş cam
eşya üretimine
başlanmıştır. (I).
''Fabbrica Vetrami di IJ.
modiano Constanhnople"
adı altında Saul Modiano
isimli bir yahudi

kullanıldığını

göstermektedir.(l)

Osmanlı

dönemi

tarafından Paşabahçe'de

bugünkü Tekel Üretimeııi .
ninbulunduğu yerde
kurulan tesis I90Zlerde
500 işçi çalıştım duruma

Osmanlı

İmparatorlu ğu
devrinde
camcılık

gelmiştir.(2).

tekniklerinin oldukça
ge li şmiş olduğu,

bugün elde bulunan örneklere
bakılarak söylenebilir.
Özellikle İstanbiıl'un
alınmasıyla bu kentteki
camcılık büyük gelişme
göstermiştir. Osmanlı

Döneminde meslek
kuruluşları, sanatları

ya da
meslekleri için gerekli olan
hammadelerin
sağlanmasından onun
işlenişine biçimlendirilişine

ve satışına kadar herşeyi
inceden inceye kurala
hağlamı~tır. Bu durum hem
yapımcıların h:cndi
aralarındaki, hem de yapımcıyla kullanıcı
arasındaki ilişkileri belirli bir düzene bağlama
anlammdadır.(2).

Osmanlılar,

cam işçiliğini önemli bir üretim
biçimi ve sanat düzeyine getirmiş l erdir. Daha
öncelerden kalan cam araç gerecin alınmasına
ili şk in olanları sayılmazsa, Osmanlılar'ın canı

Derleyen:

Kerim FERSAN
Başlangıç
Daha önce doğalcam ları kullanmış olan insanın ilk kez yapay cam yapması
iö IOOO dolaylarına tarihlenmektedir.
Ancak bu kesinlikle kanıtlanmamıştır.
Camın iö 3. bin dolaylarında Orta
Doğu 'da bulunduğu, 2. binin içinde de
Mezopotamya ııe Anadoldda kullanıl
.., dığı ise arkeolojik olarak kanıtlanabil
mektedir. is I.yy 'da Köln kentinde

..

..

ÇOPLUK2000

bir cam

işliğinin çalışmakta olduğu

kaböylelikle Roma
İmparatorluğu 'nun bu endüstri dalını
özendirdiği anlaşılmıştır. Roma İmpa
ratorluğu'nun ikiye ayrılması ve Batı
Roma İmparatorluğu'nun giderek zayıflaması cam üretiminin Bizans'a kaymasına neden olmuştur. Bizans'da cam
üretiminin başlama tarihi is 476 olarak
verilmektedir.
zılarla saptanmış,

Cumhuriyet

yoğunlaştığı anlaşılmak:tadır.(I).

öğrenmek üzere İtalya'ya gönderi ldiği ve
dönüşünde

Beykoz'da camcılık yaptığı
bilinmektedir. Bu Mevlevi ustanın kurduğu
söylenen tesiste özellikle çeşm-i bii.lbülde çok
başarılı örnekler elde edilmiştir. (2)
Bütün bti cam merkezleri padişaha aitti.
Camcılara kira karşılığı verilmekteydi. Ayrıca
camcılara "gedik"yoluyla ayrılmış olan bu
işliklerden başka bir yerde cam üretimine
izin verilmediği de belgelerden

üretimi ile ilgili en eski belgeleri XVI.yy'dan
kalmıştır. 111. Murat (1574-1595)
dönemindeki bir şenliği anlatan Surname-i
anla~ılmaktadır. (2)
Hümayun adlı yapıttaki minyatürlerden biri;
Bu dönemde camcı lıkta kullanılan
Padişahın önünde düzenlenen bir geçit
malzemenin nereden geldiği kesin olarak
töreninde araba üzerine yerleştirilmiş bir cam
bilinmemeklebirlikte, Yedikule
fırın ını ve üretim yapmakta olan camcıları
civarındaki
Kum boğazı'ndan kum
göstermektedir.(I). Aynı yapıttaki bir başka
sağlandığ
ı
söylenmektedir.
(2).
minyatürde de camlı tepe penceresi yapımcıları
Os~anlı
dönemiyle
ilgili
olarak
elde
görülmektedir. Yine I726 yılında 111 Ahmet'
arasında,
I
550
I
557
bulunan
belgeler
in çocuklarının sünnet törenini gösteren bir
yıllan arasında yapılmış olan
minyatürde çeşitli akrobatların camlarla gösteri
Süleymaniye Cami ve İmareti'nin
yaptıkları görülmektedir. "Şişebai'ın bütün
muhasebe defterleriyle, inşaata ilişkin
hüneri , camın bu özel anlamına bağlan~ıştır .
emir
ve fermanlar özellikle ilgi çekicidir.
Bu gösteri değerli ve kırılabilen bir malzame
Bu
belgelerden
o günlerin cam
ile yapıldığı için büsbütün önem kazanmış
ustalarının
isimleri,
camide çalıştıkları
olmalıdır. (2)
bölümler, günlük ücretleri gibi çok
Geleneksel Türk Camcılığı en yaygın başarıya
ayrıntı lar izlenmektedir. Ama bütün bu
XVII. ve XVIII. yj larda ulaşmıştır.(2). cam
ayrıntılı belgelere karşılık, cam üretimi
üretiminin İstanbul'da Eğrikapı, Tekfur
ve biçimlendirmelerine ilişkin hiçbir
Sarayı,Bakırköy, Eyüp, Ayvansaray, Balat,
belgeyle karşılaşılmamaktadır. (2).
Paşabahçe, Çubuklu, İncirköy yörelerinde

ŞIŞEBAHÇE

Önceleri tümüyle özel
kesimin elinde olan cam
üretimi, Cumhuriyetin
kurulmasından sonra
devlet tarafından kurulan
üretimev leriy le
desteklenmiştir. Bu
amaçla oluşturulan ilk
kuruluş, I933'de açılan
bir bardak üretimevidir .
(I). I7 Şubat I934'de
Vekiller Heyeti
kararıyla(2) kurulan
Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları AŞ. , bugünkü
cam endüstrisinin
başlangıcıdır. Bu kuruluşun 1935'de üretime
geçen ve İstanbul'da Paşabahçe'de yer alan ilk
birimi, bugün Türkiye'deki en büyük cam eşya
üretin1evi durumundadır. (I).
I96Udan sonra yeniden önemsenip
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BİZiM~ŞEHİR
r------------------------------.ıı------------------------------------ HABERLERİ

\J •

• •
mı

Mihail VASİLİADİS
smanlı imparaıorluğıı .. ... .

problem/eniıiıı

Adı iisıiine: imparaıorlıık!

ğıı1111,

Yeımişikibtıçuk mil/ellen
insan yaşıyor sıııırları içinde. Ayrı kiilıiirden, ayrı
diııdeıı, ayrı öıf ve adetle-

yazı, /885 yılıııda isıanbtıl'da yayııı
/annıalcıa olan "KiRiKS" gazeıesınde

ri olaıı iıısaıılar.

çıkmıştır.

Geııel gereksiııimleri o/dıığıı

leıçe karşılanıyor

ise de,

kadar,

deıı

ıoplı.ımları

içer-

siııde doğaıı ihtiyaçları keııdıleri karşı/a

male zorı.ıııda/ar. Eğittin de bı.ııılardaıı biri. Miisliimaıı ıeb'a (Ümmet) içiıı mektepler, medreseler var aııcalc, gayrıiniisliırı
(reaya) milleıler için, devle! ılgisi yok.
Kaldı lci mektep - medreseler bıle, devlet
eli ile değil valcıjlar/a idare edıliyor. Her
ııe ise bı.ıgiiıılcii koııı.ımı.ız bıı değıl. Biz mıl
leılerden , Mılleı-i Rı.ım ıle ılgıleneceğiz.
Rıım mılleıı; Osmanlı ıinparaıorlı.ığı.ı içinde, eıı lcalabalık ve eıı iyi şelcılde örgiiı
/eıımiş bir ıopltım. isıanbıı/'ı111.feılıiııdeıı
soııra, o giine kadar dev/eıi11 sağladığı
hizmet/erde11 mahrum lca/mamalc için,
Rumlar Paırilcha11eni11 eırajiııda keııeı/e11miş ve sosyal - kiilliirel - di11se/ lcontılar
da, 0111111 önderliği11de örgiiıleıımişlerdir.
Daha so11ra ,ticaretle uğraşan btııjı.ıva sı11ıfi giiç kaza11dılcça, eği1tin prob/emiııin
çözülmesi yolt111da, lcıliseye yardımcı olmtışttır. Rtım '/ar yö11eıimiııdeki es11a.f
örgiiılerı; ıinparaıorlıığıı11 dört bir yaııın
da yaşamakta olan soydaşlarıııııı isıi.fade
edebılmesi içın, okııl bına/an yaptırmış

/ar, öğreıme11 yollamışlardır. Öze//i,k/e
18. asrın soııları ıle, 19. asırda, mantar
biler gıöi iireye11 Rıım zengınler; olcııl, kilise, hasıa11e gıöi lcı.ırıımları is/can edecek
bına yapımında birbirleri ıle yarışmışlar
dır.

Bıı yıl

/00.

lcı.ırı.ıluş

yıldöniimiiıı lcııılandı

ğ ı, Zoğra.fyo11 Rı.ım

Erkek Lisesi de, böy1e bir girişimin
iiriinii. Galatasaray
Lisesi'ııın arlcası11da,
Tıırııacıbaşı solcalcıa
bııltman bına, devrın

biiyiilc ze11gınlennden
Hrisıalci Efendi Zoğ
ra.fos'u11 bağışladığı
a/tııılarla lcıınıldıı.

Biz, olcı.ılı.ın lcı.ırıılı.ış
öylciisii11e, başka bir
yazımızda, değınme

den geçen

asrııı

so11-

/anııda, Beyoğlı.ı'ııda
yaşama/ela
Rı.ım'/arı11

ne dıınımda bulı.ındu
o giiıılerde yazılan bıi· makaleyi beraberce olcııyarak öğrene/tin

olan
eğitim

Aşağıda ıerciimesıni yayınladığımız

"İstanbul ve yakın çevresindeki okullarımızla ilgili ilginç ayrıntılarlarla
dolu bir yazımızı, daha sonra yayın
lamak üzere hazırlamaktayız. Bugün
kısaca Fener Rum Erkek Lisesi, Heybeliada Rum Ticaret Lisesi, Pallas ve
Zapyon'un yani Cemaatimizin en
büyük kız ve erkek liselerinin ulaştığı
mükemmel öğretim düzeyini belirtmekle
yetineceğiz. Bu okulların mezuniyet sı
navları burada çalışanların ve her türlü
maddi desteğini esirgemeyenlerin özverilerinin ve sarfettiği çabaların boşa gitmediğini kanıtlıyor.

Bu arada

9 'unda cömert sanatsever
sayın Zappas'ı kendi adını taşıyan kız lisesinin taşınması için inşa ettirdiği binanın duygulandırıcı açılış töreninden bahsetmeyi gerekli görüyoruz. Sultanımızın
bakanları İkumenik Patrik ve kutsal Sinod
ile birçok soydaş ve yabancının izlediği
bu törenlerini başkentin bütün gazeteleri
coşkuyla tarif ettiler.
Hayranlıklarını gizleyemeyen başkentli
ler, bir hac duygusallığı ile açılıştan itibaren dört gün boyunca okulu ziyaret ettiler.
Kamuya böyle bir eser saglamak için, cömertçe 1.5 milyon Fransız frangı hibe
eden büyük insanın portresi önünde ağlı
yan yaşlı bir kadını kendi gözlerimizle
gördük.
Fener Rum Erkek Lisesinin inşası, yeni Zapyon'un açılış töreni ve
Pallas için katlanılan
özverilerin getirdiği
mutluluk, cömert yardımseverlerimizin dikkatini nedense cezbetmeyen Pera'daki Panagia cemaat ilkoku lunun
içler acısı durumu ile
gölgeleniyor. İstan
bul'un merkezinde biri
Hacıhristu'nun yönettiği diğeri Basmacidus
tarafından kurulup yönetilen iki mükemmel
özel lisemiz varken Fener Rum Erkek lisesi
zorlukla ayakta dura-

flrisıaki Zograjos

1-..

ayın

ZOGRAFOS

bildiği gibi; 800 den fazla fakir çocuğun
okuduğu Panagia İlkokulu da ihmal edil-

mektedir. Bu okul güzel bir binadan baş
ka, mesafe ve diğer sebeplerden dolayı
Fener Rum Erkek Lisesine gidemiyen ,
fakir fakat gururlu gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri için lise düzeyine çıkar
tılmaya ihtiyaç duymaktadır.
Artık yanlışımızı görerek büyük-küçük ,
zengin - fakir hepimizin haksız yere ihmal
edilen bu okulumuza sadakatle hizmet etmemizin zamanı gelmiştir. Sekiz sene önce kurulan Ermis derneğinin önderliğinde
başlatılan çalışmalar, bu konuda bizi
umutlandırmaktadır. Söz konusu dernek,
öğretim işlevlerine karı ş mamak şartıyla

okul yararına maddi kaynak sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemek üzere
okul mütevelli heyeti ile yazılı
bir antlaşma imzalanmıştır. Okulun dernekle işbirliğine işlerlik
kazandırabilmek için, dernek
başkanı mütevelli heyetin fiili
üyesi olacaktır.
Kendine saygısı olan bütün soydaşlarımızın Ermis derneğinin
çabalarına katkıda bulunacağına
inanıyoruz.

Daha önce Kiriks dergisinin gelirini muhtaç okul ve öğrencilere
dağıtacağımızı taahhüt eden bizler Ermis derneğinin çalışmaları
na katkıda bulunmayı özendirmek üzere gelirimizi derneğin
takdirlerine sunuyoruz. Bu amaca hizmet etmek amacıyla Ermis'in veya herhangi başka hayırsever kuruluşun konumuzla
ilgili çalışmaliınnı memnuniyitle yayınlayacağımızı bildiririz.
Aldığımız bilgilere göre, istifa
eden Th. Papatheodoru'nun yeri ne
Panagia
okulunun
müdürlüğüne bilgi ve becerisine
çok güvendiğimiz M. Kefadas

ge tirilmi ş tir .

Gazetelerin, şe hrimiz ve imparat orluğun
diğer eyaletlerindeki okulların mezuniyet
sınavları ile ilgili yazılarından, soydaşları
mızın heryerde eğitime verdiği önem anlaşılmaktadır. Bu başarılar, bilim ve eğiti
min yılmaz sav unucusu Sultanımı
zın arzuları doğrultusun

da hareket ettiklerinin bilincinde olan h a lkı
mızın eğitimi içiniiftô~~~!!
emeğini sarfedenlerin çalışmalarına iv·
me kazandıracaktır .
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GECEKONDU
e

tanbul'da ilk gecekondular
Zeytinbumu'nda yapıldı. Sirkeci' den kalkan tren Bakırköy 'e
doğru giderken, sağ tarafta derme çatma, çirkin yapılar
görünüyordu. Ecnebilere karşı çok
ayıp,A vrupa'dan trenle gelenler önce
bu çirkinlikleri görüyorlar, çok kötü
bir manzara, diye konuşulduğunu ha-

I

tırlıyorum.

İlk gecekondular teneke, tahta karı
şımı, köpek kulübesi gibi, köy ahırı
gibi berbat şeylerdi. Sonra bunlar
zamanla yenilendi, betonlandı hatta
ikinci kat çıkmalarına da izin verildi. Bugün bu bölgede artık eski gecekondulardan iz yok.
Zamanla gecekondu imalat sektörü
diye bir sektör oluştu ve kısa sürede
geli ş ti. İş bir gecede bir
baraka dikmekten çıktı, tek kat, derken iki kat; briket, derken, tuğla,
ytong, beton, betonarme... Televizyon antenli .. . çanak antenli gecekondular inşa edilmeye başlandı.
Şimdi gecekondu sektörü bütün
ülkeye yayılmış büyük bir K.İ.T.
Hiç bir zaman özelleştirilmeyecek,
s atılmayacak denetlenmeyecek büyük
çok büyük bir KİT. Büyük ve karmaşıkbir organizasyon.Ortakları bir
yanda buralarda oturanlar, bir yanda
bu i ş in ticaretini yapanlar,bir yandan
Belediyeler, arada sırada değişse de,
dü ş ünce tarzı değişmeyen Belediye
Baş kanları, irili ufaklı inşaat malzemesi satanları, partiler partililer... ve
iktidardaki hükümetler. Şimdi bu gecekondu KİT'i karşısında vatandaş
ikiye ayrılmış durumda.Bir yanda
tüm bu sektörün ortakları, yani yapı
cıları, satıcıları, alıcıları, mafyası ve
yeni kurulan semtlere hizmet götürmek için yanşan belediyesi ve sessiz
sakin kalan Maliye ve Hazine .. . Arsaları yağmalanan Hazine ... Diğer
yanda sesi sinek v1Z1ltısı bir kaç yazar.çizer, şehirci oturduğu köşeden
homurdanan bir kaç düşünür, ve sadece özel sohbetlerde konuşup, toplum önünde gecekondu konusu geldi
mi taş gibi su an bir kaç aklı eren politikacı.

Hükümet! .. Hükümetin bu konuda
bir politikası var mı? Bilmem? Siz
duydunuz mu?
Zaten kabullendik galiba. Türkiye
büyük bir gecekondu oluyor.
Övünüyoruz, İstanbul'un

cl--

IJEVAMI OıUJOKUZIJA

Gökyüzünün kuyusun·d a bir kule:
•

GALATA KULESi
alata Kulesi eflake
ser çekmiştir. Her
yerden görülür.

G

Şekli yuvarlaktır,

içi on kat zindandır ki şimdi
gemi aletlerine mahzen
olmuştur.

Galata Kulesi üzerine sözün
fitilini hakir Evliya Çelebi'nin
beyanıyla ateşledik.

Gerçekten bir zamanlar "her
yerden görülür" idi. Başı
gökyüzünün maviliğine değerdi.
Tünel'den Yüksekkaldırım'a
inerken bakıyorum :
Gölgesini Saraybumu'nun
eteklerine düşürmüş :
Alageyik sokağının giriş
kapısından bakıyorum :
Güneşin eli altın bir kolye gibi
duruyor a lnının yamacıtıda,

~efik DURBAŞ
Evi dahi ol kulenin gölgesi
dahilindeydi . Ödemiş'ten

Mehmet Tahtalı ile giriş kapı s ı
Galata Kulesi'ne, arka penceresi
Alageyik sokağına bakan nice
gü nleri oldu. Yine Ödemiş'ten
Hasan, on yıl mahpusluğunun
acısını, Tophane'li bir yosmayla,
bir on yıl da gençliğinden
ödeyerek ballı bademe
dönüştürdü

Ve

nasıl

unutulur sevgili Kuzgun
Kule içre mekan tutuğu
"Ceneviz Meyhanesi?"
Kuzgun anlatırdı :
01 kule ki 1349 tarihinde inşa
ed ilmi ş bir Ceneviz yapısı,
önceleri gözetleme kulesi olarak
Acar'ın

Şişhane yokuşu nun başından

kullanılmış. Os manlılar

bakıyorum:

İstanbul'u alınca yangın kulesine

Saçlarını

l 794'te külahı
zaman zaman da
onarım görmüş ...
Tarihi fotografilerde
kalsın. Ne Kuzgun var artık, ne
gökyüzünün kuyusunda kalan
gölgesi .. .
Ümit Yaşar' ın sevgili oğlu bir
gün Hezarfen Ahmet Çelebi
misali bırakıvermişti bedenini
onun kolları arasından
çevirmişler.
yanmış,

boş luğa.Ki acı s ı yıllar yılı yaşadı

Ümit Yaşar 'ın gecesi ve
gündüzünde ...
Şairler nice şiirlerini onun
yurdundan uçurdular Üsküdar
cihetine ... Hezarfen Ahmet
misali.
En uzun şiirini ise İlhan Berk
yazdı "galata"nam kitabında ...

TUFCAMERA ____________ ______Tu~f~an~A~K~S~O~Y
İSTANBUL

Ve

şeyler

mesela ...

Öğle güneşini pantolonunun arka cebine saklamış ...

Bir kilim: Selçuklu kilimi ...
Bir gü neş :Orta Anadolu'dan ..
Bir ses : Daha kaç zaman uyuyacağım burada?
Ku ş l arı n kanadına yazdım sevdamı, sevgilerimi ben.
Turnalar gelip geçeli nice yıllar oldu hayatımdan .. .
Ellerimin n asırında kaldı bir tükenmez hasretin izi .. .
Bir tükenmez hasretin iziyim öğle güneşinin yüzünde.
Mesela gibi.... esi--

Adı, İstanbul adı anıldıkça
anılacak

daha nice
Şimdi~

yıl...

Tophane üzerine
sermiş, bir yaz gecesini n
deri n uykusunda ...
Sıkışıp kalmış şi mdi

gökdelenlerin, apartman
azmanlarının arasına.

Mor bir menekşe gi bi
duruyor şimdi İstanbul'un
siluetinde.
Bir zamanlar bu satırların
fakiri de nice genç
günlerinin suyunu onun
gölgesi altında güneşe
yatırd ı.Onun gölges indeki
kahvede öğlenleri fasulye
ayıklayan, akşam üzerleri
geçm i ş günlerinin çerezini
öğüten yoks ul "Musevi"
kadınların muhabbetine
verdi dikkatini.

eytAYRA
tabakları
kurtardık

Bu ay

Kırık Tabak köşe sinin yazarı çok sık
yemek yemekle uğraştığından yazısını
yetiştiremedi .
Köşeyi izlemeye Ağustos ayında lütfen
devam ediniz

esf-=-

MESELA

BiziMdşEHiR
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İNSANLIGIN OR AK MİRASI, ŞEHRİMİZİN SEMBOL(!

e er ita 'ı
ur ara ım
H. Kemal
undan 1663 yıl önce
bir mayıs günü( 11 mayıs 330 )şehrin kuruluşu İmparator Constantinus tarafından halka duyurulmuş ve o gün şehre
Constantinus'un yeni şehri "Nea Roma" adı verilmişti.Şehir daha sonra
Constantinopolis olarak anılacak ve
hatta Fatih Sultan Mehmet Constantinopolis'i aldığında bile bu adı kullanarak şehre (Constantin'in şehri) anlamında Konstantiniyye diyecekti.
güneşli

SOLİ İNVİCTO- NEA ROMA'NIN
YENİLMEZ GÜNEŞİ
İmparator Constantinus astrolojiye ve
rakamlara çok meraklı bir insandı veözellikle yedi rakamının uğuruna inanı
yordu. Bu nedenden ötürü şehri yedi tepe üzerinde düşünüyor ve Roma da ki
gibi gösterişlibir kenti meydana getirmek istiyordu. Güçlü olduğu kadarkendisine fazlasıyla güvenen Constantinus
bu nedenle şehrin birinci tepesine bugün kü Çemberlitaş- Forum Constantinus'a kendi adına anıtsal bu taşı diktirmişti . Ayrıca bu taşın üstüne de Soli İn
victo (yenilmez güneş ) ibaresini yazdırmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 mayıs 1993
tarihli nüshasında İstanbul Çemberlitaş'ta katlı otopark çarşı inşaatı temel
kazma çalışmalarının sürdüğü konusunda geni ş bir haber yer almıştı. Şehrin
kurulduğu tarih olan M.S. 330 yılında
Constantinus'un kendi adını verdiği
meydana diktiği bu muazzam anıt bir
anlamda şe hrin sembolü olarak bilindiği için bir vatandaş olarak öncelikle bu
haberin içeriği hakkında düşünmeye

ÇAGIN
funda olan bir bölgenin tarihi dokusunu
zedeleyip hem de otopark mafyası yaratmanın akılla bağdaşır tarafı tartış ı la

maz m ı ydı?
Büyükşehir

Belediyesinin durdurma
Eminönü Belediyesinin
müteahhit firma Aydın Turizm ürünleri
ithalat ihracat San. ve Tic. Ltd. Şti . ile
birlikte bu tarihi bölgeyi yağmalaması
karşısında bu kurum ve kuruluşa yaptı
rım uygulayacak bir mercii devreye sokulamaz mıydı?
Çemberlitaş'ta insanlığın ortak kültür
mirası olan ve şehrin sembolü olan antik bir bölgede katlı otopark girişimi
nedeniyle tarihin yağmalanması ve vahşice tahribine sebep olmaktan dolayı bu
suçu işleyenlere caydırıcı bir kanun çı
karılıp hem Eminönü belediye başkanı
ve hem de müteahhit firm a cezaya
çarptırılamaz mıydı? İstanbul'un arkeolojik master planının hala yapılama
mas ının nedeni acaba birtakım çıkar
çevrelerinin baskılarımıydı? Şehrimizin
bu güzel ve eşi bulunmaz yeri Arkeoloji Müzesinin tasarrufuna verilemez
miydi?
Yanıbaşında ki Şehzade Camii ve Kapalıçarşı'mnda bu tahribattan payını
alacağı ve kararan şehrin hepimizin ortak girişimiyle yeniden aydınlanacağına
olan inancımla insanım diyen herkesi
bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.
kararına karşın

.BAZI

YAZIŞMALA R

Sayın Fikri Sağlar
Kültür Bakam
Sayın Sağlar,

başladım.

İstanbul'un nadir bölgelerinden, şehrin

Öncelikle bu bölge şehrin şehrin yedi
tepesinden biriydi. Ve Bizans döneminde büyük bir meydan olarak kullanılı
yordu. Bu sebeple acaba çevresi boşal
tılıp yine tarihi bir meydan olarak kul-

fethi esnasında şehit düşmüş kı rkbir
askerin kabirlerinin yar aldığı, fetihten
önce Bizans İmparatorluğu'nun lejyonerlerinin, atlı askerlerinin ünlü ahırı
Tzycanisterion'un da bulunduğu Ahır
kapı , tarihi yarımadanın önemli bir sit

lanılamaz mıydı?

Çemberli taş şehrin kurulduğu tarih
olan M. S. 330 tarda dikildiğine göre
1663 yıllık bir anıttı. Öyleyse bu bölge
arkeolojik yapısı nedeniyle bir açıkhava
müzesi olarak değerlendirilemez miydi ?
Şehirlerin coğrafyasında en eski medeniyetlerin beşiği olan İstanbul'da turizm
gelirlerimizi yüzde yüz artıracak arkeolojik karakteri ile ülkemize bol bol döviz girdisi sağ layacak bir birikim mevcut iken 26 milyara ihale edilen ve karş ılığında tapu verilen bu yerden kanunsuzca para kazanmak ve halkın tasarru-

alanıdır.

1- 1984 yılında o zamanın Eminönü Belediye başkanı tahir Aktaş tarafından
yerle bir ettirilen, Kuvayi Milliye'ye ait
Milli Mücadele yıllarında Anadolu'ya
kaçırılan silahların giz l endiği ve depolandığı Barbaros evleri Vakıfların tasarrufunda iken Kas ım Zoto adında bir
i şadamına ihale ettirilerek bugün yap,
işlet, devret modelinin kurban ı olarak
seçilmiştir. Tyzanisterion ah ırlarının
bulunduğu bu bölgede kazma ve kürekle çalışan Evre İnşaat
özellikle bölgenin
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nin ve tarihi kalıntıların fotoğraflanma
sın ı bizzat engellemeye çal ı şmış ve 1.
dereceden sit a l anı olarak bilinen Ahır
kap ı Sokağ ı 'nda ki bu önemli bölgeyi
Vakıflardan ihale ile alan (şimdilerde
ise yurtd ış ında oldu ğu söylenen Kasım
Zoto adlı şahsın şantiye sorumlusu
Bayram Karadağ'ın verdiği bilgiye göre ) Eminönü Belediyesi'nin izni ile kamuoyunun gözleri önünde Armada
Otel'inin inşaatına başlamışlardır : Böylesi önemli tarihi bir alanın tasarrufu,
Vakıfların elinden, nasıl olup da bir
işadamına devredilmiş , koruma kurulu
ile birlikte yine icraatlarıyla kamuoyunun dikkatlerini sürekli üzerine çeken
Eminönü Belediyesi, bu önemli yere
otel yapılabilir diye nasıl olup da olur

Çemberlitaş'da yapımına başlanan

çok
otopark inşaatı ile ilgili olarak bir
basın açıklaması yaptı. Basın -yayın organlarında konuyla ilgili çok sayıda haber ve yorum yayınlanmasını , kamuoyunun tarihi, doğal ve kültürel mirasın
korunmasındaki duyarlılık ve koruma
bilincinin anlamlı bir göstergesi olarak
değerlendiren Kültür Bakanı Sağlar,
"Halkımızın içi rahat olsun. Kültür Bakanlığı , tarihi , doğal ve kültürel miras ı
mızın korunmasında kararlı, ilkeli ve
ödünsüz bir biçimde,gereken her türlü
önlemi alacaktır" dedi.
Kütür Bakanı Fikri Sağlar'ın açıklama

örneğinin korunmasında

s ı şöyle:

Sayın Fikri Sağlar
5/5/1993
Kültür Bakanı
İstanbul'un en önemli SİT alanlarından
biri olan ve tarihi yarımada sınırları içinde yer alan Forum Constantinus, tarihle, kültürle uzaktan ykından ilgisi olmayan barbarlarca yağma edilmeye çalı ş ılıyor.Adı sanı belli olmayan gücünü
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katlı

otopark ile ilgili olarak
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bas ın-yayın organlarında yayınlanan

2-Bölgede Arkeoloji Müzesi'nden en
az birkaç arkeologun bulunması İcab
ederken yine Ahırkapı bölgesi sahil şe
ridinin üzerinde yeralan Hristos Filantropos çifte manastırı bu sefer başka bir
uygulamanın kurabnı olarak seçilmiş
tir. Sarayburnu Fener arası Marmara
Surları Restorasyon ve Çevre düzenlemesi İnşaatı adı altında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nce Eren İnşaat
San. ve Tic.A. Ş .'ye ihale edilen bu
bölge kontrolsüz ve rastgele bir kazı
çalışmasının alanı olarak kullanılmakta
ve çıkarılan çanak ,çömlek ve keramik
parçalar rasgele ortalığa bırakılmakta
ve 13. yüzyıla ait önemli buluntular işç
ilerin kazma darbeleri altında yok olmaktadır. Duyars ız , özensiz ve sorumsuz insanların tarihimiz ve arkeolojik
değerlerimize verdikleri önem ortadayken böylesi tarihi alanları bakanlığını
zın denetlemesi gerektiğini burada
özenle altını çizerek belirtmek istiyorum.Bu korkunç tahribatın bir an önce durdurulması için lütfen gerekeni
yapınız ve yağmayı durdurunuz

çok say ıda haber ve yorum , kamuoyunun tarihi, doğal ve kültürel mi rasım ı 
zın korunmasındaki duyarlılık ve koruma bilincinin anlamlı bir göstergesi
olarak değerlendiriyorum.
Konuyla ilgili olarak Kültür Bakanlı ğı,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü , 3.5.1993 tarih
vel667 sayı ile Koruma Kurulu'na bir
yazı göndererek, konunun ivedi olarak
yeniden incelenmesini ve varsa 2863
say ılı yasaya ay kırı uygulamaların durdurulmas ını i stemiş tir. Koruma Kurulu
5.5.1993 tarihinde yerinde yaptı ğ ı incelemede, bütün bulguları değerle ndire
rek, 4608 say ılı kararı ile faaliyet ve
yapılaşmaya müsaade edilmemesini
kararlaştırmıştır. Yine söz konusu kararda, bu alanda gerçekleştiri l ecek tüm
araştırmaların arkeolojik yöntemlerle

Saygılarımla

H. Kemal

Çağın

Sayın Çağın,
Bakanlık olarak, en önemli hedeflerimi zden biri, binlerce yıllık kültürel birikime sahip olan ülkemizde, koruma
bilincinin geliştirilmesidir.
Arkeolojik, kültürel ve doğal mirasın korunması ve yaşatılması
yönünde duyarlı -bilinçli yaklaşı
mın giderek kararlı ve tutarlı mücadeleye dönüşmesini sevinçle karş ı
lıyor ve bunda, sizlerin yıllardır
süren çalışmalarınızın önmli
katkıları olduğunu düşünüyo

rum.
İlgi ve duyarlılığınıza teşekkür ediyor, baş arılı
çalışmalarınızın devamı dileğiyle bu tür ihlallerin her
zaman karşısında olacağı
mızı belirterek saygılar
sunuyorum.

D. FİKRİ SAGLAR
Kültür Bakanı
EK : Konu ile ilgili
olarak yaptığım yazı
lı basın açklaması.

BASIN AÇIKLAMASI
8. 5. 1993
Kültür Bakanı
Fikri Sağl ar, İstanbu l

küçük tarihi, doğal ya da kültürel miras
Kültür Bakanlığı, kararlı, ilkeli ve ödünsüz bir bi çimde gereken her türlü önlemi almaya
devam edecektir.
Bu konuda duyarlılıklarını göstererek
kamuoyunu harekete geçiren tüm vatandaşlarımız ve kurumlarla bas ın -ya
yın organlarımıza, bu soylu ve örnek
çabaları için teşekkür ediyorum.

katlı

yapılması i ste nmi şt ir.

Bu aşamadan itibaren sürdürülecek bilimsel arkeolojik sondaj çalışmaları, İ s
tanbul Arkeoloji Müzemiz tarafından
gerçekleştiri lece ktir.G erçekleştiri le

cek arkeolojik çalışmaların tamamlanmasından sonra, elde edi len verilerin belgeleri Koruma Kurulu'nca
yeniden değerlendirilecektir.
H a lkımı z ın içi rahat olsun. Salt
Çemberlitaş'da değil, ülkemizin her yanındaki en

yalnızca paradan ve çıkar çevrelerinden
alanlara, binlerce yıldan beri şehrimi
zin sembolü haline gelmiş Çemberlitaş,
yerlerinde mışıl mı ş ıl uyuyan bürokratlar ve dünyadan bir haber yöneticilerce
peşkeş çekiliyor.
Hukukun hukuk diye diye tepelendiği,
görgüsüzlüğün ve ceheletin parayla ve
erkle beslenerek palazlandı ğ ıve bunun
artık bizleri boğm a nokta s ına gel di ği ni
acıyla görüyor ve Çemberlitaş doğal
SİT al anını kat otoparkı yapmaya çalı
şan canavarları in sanlık ad ına durdurmanızı talep ediyoruz.
H. Kemal Çağın
Sayın

Cüneyt Ayral'ın dikkatlerine
17.5.1993
Konuya olan duyarlılığinız nedeniyle size Kültür Bakanımız Fikri Sağlar'a
gönderdiğim mektubun bir kopyasını
iletiyor tarihi
yarımada da
vukubulan iki
önemli olay
konusunda
ilgilerinizi
rica ediyorum.
Saygılarımla
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İST AN~UL'U DİNLİYORUM
eski kitaba göre düzenlemiştim. Bu, gizemli harflerle yazılmış bir tılsım kitabıydı. Şifreyi güçlükle çözebilmiştim.
Bu eski püskü kitap, İstanbul denilen yokülke'de Beşiktaş
adasından sözediyordu. Ve şifreyi çözdüğümde Define
adasının kahramanından hiç de farklı olmadığını
düşünmeye başlamıştım.

Bu eski kitapta

şunlar yazılıydı

:

"Kağıthane

deresinin

Çağlayan kasrı

önlerinden başlayıp ve Şişli arkasındaki
vadilerden geçip Ihlamur önündki dereciğe varan su yolunu izleyin, Beşiktaş'a varırsmız.Haliç'in Boğaziçi ile birleştiği bu büyük su yolunun Yıldız eteklerinden Ihlamur'a
ulaştığını göreceksiniz. Buradan Beşiktaş'a inebileceğiniz
gibi, Kağıthane deresinin, Yıldz'm arkasındaki vadilerden
Ortaköy'ü ikiye ayıran dereyle birleşen kolunu da izleyerek Boğaz'a inebilirsiniz." Kitabın üzerinde Nahit Sır
n'nın, bir Bizanslı yazarın adı bulunuyordu.
Bu rotayı izleyip Beşiktaş adasına nasıl vardığımı anlatmayacağım. Çünkü yolculuk çok zahmetli geçti. Kağıtha
ne tepelerinde vahşi yerlilerin, Yıldız nehrinin arkasında
ayıların saldırısına uğrayıp yakayı zor kurtardım. Ihlamur'a inerken ise Sait Faikadında bir komutanın yönetimindeki menekşeli vadide, Beşiktaş adasını vahşilerden
ve ayılardan koruyan askerler tarafından selamlandım.
Askerler yüzüme menekşe attılar
Gemim, Beşiktaş adasına girerken, beni ada'nın yöneticisi
Yahya Kemal istikbal etti. Harmaniyesinin içinde, birBiblos ilahı gibi duruyordu ve yanında sebular kadar ince ve
gözalıcı güzellikte kızlar sıralanmıştı.Bana dostça elini
uzattı ve yanındaki kırtipil görünüşlü kişiyi tanıttı: Ahmed
Hampi;Bu adanın Belediye Başkanı...Ve sonra Meclis
üyeleri ; Cahit Sıtkı, Ziya Osman, Asaf Halet,Ahmet Muhip, Behçet Necati. Uzakta tek başına duran biri vardı.
Merak ettim sordum.Muhalefetin başıymış, adı da Ahmet
Haşim.
Beşiktaş adasında

çok güzel günler geçirdim. Her akşam,
büyük bir otelde toplanıyor ve başkan Yahya Kemal
Bey'in verdiği şölenlere katılıyorduk.
Beşiktaş yokülke'de, tpkı Utopia'da ya da Güneş Ülkesinde olduğu gibi para yoktu. Para yerine "şiir" denilen bir
eşdeğer geçerliydi. Denize bakan bir apartman dairesinin
20 şiire satıldığına tanık oldum! Ancak bir sorun vardı. O
da şiirin sahtesinin de yapıldığıydı! Yahya Kemal, beni şi
ir kalpazanlarına, sahte şiir basanlara karşı uyardı. Başka
nın tek şikayeti oydu: Y okülke'de sahte şiir basımına engel olunamıyordu!
Orada geçirdiğim günleri hiç unutmadım. Yöneticilerin
nereden geldiklerini sorduğum bir şölende aldığım yanıt
çok ilgi çekiciydi: Platon denilen biri, onları kentinden
kovmuştu! onlar da gelmişler benim izlediğim yolu izleyerek Beşiktaş Y okülkeyi bulmuşlar ve orada kendi yönetimlerini kurmuşlardı.Ahmet Hamdi bey, bir gün sahilde
bana, uzakta görünen bir kuleyi gösterdi. Bu kulede ise,
bir başka cumhuriyet kurulmuştu. Ve bu cumhuriyet, Beşiktaş Yokülke'deki yönetimi, sürekli saldırılarla tehdit
ediyordu ...
Nasıl dö~düğümü merak ediyorsunuzdur. Dönmedim,
orada kaldım! onları çok sevmiştim çünkü ...

MÜTAREKE YILLARINDA İST ANBUL
Oradaki halk hafiften homurdanmaya başladı. Herkeste pat- ·
lamaya hazu öfke belirtisi vardı. Müzik durdu ve birden, yan
şarkı yan marş biçiminde olan ve her bölümü "Ey Mustafa
Kemal'im" diye biten bir marşın keskin müziği ortalığı çınlat
tı.

Halk önce yavaş, sonra yüksek sesle bu bestenin güftesini,
müziğe uyarak, koro halinde söylemeye başladı . Marş bitince
büyük bir alkış koptu. Fransız subayları buakıp gittiler.
Ben, sanki bir utku kazanmış gibi sevinmiştim. Demek ki iş
gal altındaki İstanbul, düşmandan korkmuyordu. İstanbul'da
bulunduğum üç aylık süre içinde, her yerde bu direnişe tanık
oldum."*
İstanbul , 13 Kasım 1918'den beri fiilen işgal altındadu. 16
Mart 1920 'den itibaren ise, resmen ve takviyeli olarak işgal
edilir. O sabah, çoğu olaylardan habersiz, milletvekilleri birer
ikişer Fındıklı'daki Meb'usan binasına gelmeye başlarlar.Az
sonra büyük telaş içinde Celaleddin Arif Bey de gelir ve
umuma hitaben yazılmış bir pusula buakarak ortadan kaybolur. Tezkere şöyledir.
"Muhterem Efendilerim,
Bugün allessabah benim Beyoğlu'ndald yazıhaneme Fransız
ve İngiliz polisleri taanızla, kapıyı kuarak içeri girmişler, beni aramışlar. Bittabi yazıhanemde değildim. Büyük bir resmi
almışlar ve gitmişler. Bendeniz haber alınca doğru Meclise
geldim. Şimdi saat ona on var. Ne sadrazamı ne Harbiye Nazınru Mevkilerinde bulamadun. Dün sadrazama işi bildirmiş
tim. Teşebbüsat galiba kafi derecede yapılmamış. Bir çok
Mebus arkadaşlarımın tevkif olunacağına ihtimal veriyorum.
Mabeyn Başkatibine meseleyi anlattun." der ve başının çaresine bakar Celaleddin Arif Bey. O gidince Meclisi İngiliz as-

l...

kerleri basar.Bu milletvekilleri arasında büyük galeyan yaratu. *
Bu aradalOO'den fazla gemi Kınm'dan kaçan Beyaz Rusları
İstanbul'a getitjyordu. Gemilere ekmek ve su yardımı yapıl
masını isteyen flamalar asılıyordu. Amerikalılar ve Fransızlar
derhal yiyecek yardımına başladılar. Yerel polis Ru sların gemilerden çıkışını yasaklamıştı. Gemideki subay ve askerlerin
hukuksal durumları büyük sorundu. Gemideki 60.000.000
Frank değerindeki yiyecek ve giyecek de Fransızlara teslim
edilmişti.
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dan emirnameler yay ınl atıyordu . Çoktandır ki aileler aras ında
kaç-göç hemen hemen kalkın ış, evlerde kadınlı erkekli toplantılar yapılm aya baş l anmıştı.

Anadolu'dan döndüğüm zaman dört buçuk sene evvel yüzlerini göstermeyen aile kadınlan içinde artık kaçan yoktu. Bu
cüret mütarekede büsbütün yayıldı. Hatta Kadıköy tarafında
ki sinema, tiyatro karma mü şteriye kapılarını açtı .
Halit Fahri (Ozansoy) da yazmı ştır: Müslüman kı zı Afife Hanım'ın aktristlikle devam etmesinde epeyce hizmet ve himmetim olmu ştur: dostum Sabih Şevket delaletiyle İngi liz polis müdüründen telefonla bizim müdürlüğümüze direktif veri l miş kızcağız tekrar sahneye çıkmış, aynca san atını icradan
onu menetmiş bulunan komiser de, Kadıköy gibi o zaman
pek münevver sayılan muhitten kald ırı l arak ücra ve geri bir
semte naklettirilmişti. "*
O dönemde kadın meselesine aydın erkekler sahip çıkarl ar.
Edebiyatta da bu sorun işlenir. Vapurda çimdik, tramvayda
dirsek yiyen kızlan koruyan Aka Gündüz erkeklerin kadınla
ra "et"olarak bakmasını şiddetle eleştirir ve bunun sorumlusu
olarak çürümüş eski sistemi gösterir . Cumhuriyet yeni insanı yaratacaktu, eskinin pislikleri gidecektir: "Sokaklarda dolaş t ırılarak parsa topladıkları mini mini maymunlar vardır.
Tıpla ona benzeyen bakanla biraz oynayarak gönlümü eğlen
dirmek istedim:-Bakan beyefendi! evli misiniz, bekar m ı?
-Maateesüf evliyim efendim.
-Çocuklarınız var mı?
-Maateesüf üç !,cızım , bir oğl um var.
-Niçin maateesüf diyorsunuz?
-Gözlerinizi ...
Diye bayağı nutka başladı. Tabii hepsini beğenmiş, onun olmalıymış. Şuna bak! Böylelerini de nereden bulur bakan yaparlar? Amma haklan da var, böy le pad işaha, böyle hükümet;
böyle hükümete böyle bakan ... Herifler devlet kurm amış lar,
sokakta bulgur, şeker, salonda kız, kadın, siperde ana baba
kuzusu avlıyorlar."*
İstanbul' un gidişatından memnun olanlar da vardu ve onlar
da vardır ve onlar ; "Anadoludakilerin gelip de bir münasebetsizlik çıkarmasını "istememektedirler. Salonlar şık han ım
lar ,beyler.şeh zadeler, yabanc ı ülke s ubaylarıy la doludur. Rakı, viski, şampanya sular gibi akar. Cas u sların cirit attığı ve
her milletten insan ın yaşadığı İstanbul bir tefrika gibi sürüp
gitmededir. Herkes kucağındaki taşı bırakmaktadu ortalığa.
Anadolu'da Meclis'te de her çeşit insan biraradad ır, beyaz
sanklı,üniformalı, külahlı, Avrupa'dan ge lm iş Kuvayi Milliye
kalpaklı l ar... Onları birleştiren tek hedef:Vatanı kurtarmaktu,
ama kimsenin haberi olmadan Meclis açı ldıktan dört ay sonra
içki yasağı yasa önerisi verilir. Bu öneri Meclis'in bir çok
komisyonlarından geçmiş, "Şeriyeyi Encümeni" içkinin İs
lamlıkta zaten haram ve yasak olduğu nu , bunun için bir yasa
yapmanın bile gereği o l madığuu, şeriat kuralları n ın uygulanmasının yeterli ol acağ ın ı raporla bi ldirm i şti. Maliye B akanı
Ferit ( Tek )Bey yasaya karş ı çıkar. Trabzon milletvekili Ali
Şükrü Bey'in önerisinin olmazlığ ını ispatlamak için uzun
uzun konuşan Ferit Bey , buna polis yetişmeyeceğini, bir çok
evin gizli meyhane o l acağuu,oysa bütçenin paraya gereksinmesi olduğunu, bunun Amerika'da bile uygulanamayacağını
ve Bolşevik Rusya'da da yasaklanma düşünü l müş ise de uygulama o l a n aksızlığı nedeniyle vaz geçi ld iğ i ni an l atır.
Müthiş bi r kavga patlar, sarıklı hocalar kürsüye doğru yürür.
"Aslında çok kibar olan, nazik ve yumuşak bir zat olan Ferit
Bey hiç korkmadı, yılmadı, hepsine gerek li cevabı verdi.
Ama içki yasağı önerisi çoğunl ukl a kabul edilerek yasa laştı
."* Mütareke y ı llarındaki İstanbu l'da yaşanan karmaşa bir anlamda Türkiye'nin karmaşası du. Dönen çark, B atı 'ya ve Doğu'ya ay nı anda çevrilmek istenmektedir. Bu bitmeyen bir
kavgadu. Bu kavganın en önem li raundu ise Atatürk tarafın
dan kazandırıl mıştır. Batı'nın çifte standartlı uygarlık anlayı
şına da, Doğu 'yu din sanan m ~tığa da karşı çıkarak Anadolu'nun zengin li ğini devşirmiştir. İronilerle dolu albümdür İs
tanbul, bir yüzü Doğu' lu bir yüzü B atı lı .

O suada 200 yıllık Rusya savaştan bitmiş ve yeni Türkiye
Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında dostluk rüzgarlan
esmektedir. Beyaz Rusları korkutan budur.
Beyaz Rusların, özellikle kadınlarının İstanbul sosyal yaşa
mına önemli etkileri olmuştur. Beyaz Ruslar Gelibolu'da i.skan ettirilmiş ve bu arada bir çok kadın evlenerek kalmıştu.
İstanbul'a gelenler ise her yerdeydi. Beyaz Ruslar o zaman
Ayastafanos denilen Yeşilköy'de Floıya'da ortalığı kaplamış
lardır. Floıya'da ilk plajı açarlar.
"Trabzon Lisesinden Yunus adındaki arkadaşımla birlikte
birgün oraya gitmiş, Rus'lann kadınlı erkekli, mayolarla denize girdiklerini ve kumlarda güneşlendiklerini görünce şaş
kınlık duymuştuk. Oysa bundan daha doğal birşey olamazdı.
Kimsenin kimse ile ilgilendiği yoktu. Ne var ki bizim gözlerimiz böyle görüntülere henüz alışkın değildi. "*
Aksaray'dan Şehremini'ye kadar yolun iki yanı yangın yeri
olan İstanbul'da yaşam tüm şarkısıyla sürmektedir:
"Şirketi Hayriye vapurlarıyla Boğaz kıyılarını, aynca büyük
cmileri ve müzeyi gezdim dolaştım. Her şey benim için yeni
ve -düşmaı:ı işgali müstesna- İstanbul'da her şey benim için
güzeldi. Taksim kışlasının (şimdiki Taksim Gezi'nin ) karşı
sında, Talimhane denilen geniş alanda Beyaz Ruslar Bir sürü
çadu kurmuş, kimisinde operet temsili, kimisinde talih oyunu, kimisinde,-sirklerde olduğu gibi- palyaço oyunları ile yaşamlarını kazanıyorlardı. Operetin ne olduğunu ömrümde ilk
kez böyle bir çadırda gördüm ve bu müzikli oyundan hoşlan
dun. En az haftada bir kez Taksim alanına gidip bu çadulardaki oyunları seyrederdim.Yine ömrümde ilk kez rulet denilen kumar oyununu orada gördüm ve bu oyunda önce biraz
kazandımsa da, sonra bütün paramı yani -o zaman benim için
çok büyük para olan - ellibeş kuruşu kaybettim. O tarihte Galata köprüsünden bir kuruş ödeyerek geçilirdi. Benim ise bir
meteliğim bile kalmamıştı. Köprüye girmek üzere olan bir
tramvay arabasının arka sahanlığına binip biraz ilerde yere
atlayarak bu engeli kazasız belasız aştım. Beyoğlu, Tünel,
Yüksekkaldınm, Karaköy, Eminönü, Mercan Yokuşu, Beyazıt, Aksaray yolunu yürüyerek eve vardım."
Sosyal yaşamın değişmesine yönelik, Batı yaşamından örneklenen istek ve değişim aslında Osmanlı yönekicileri zamanında başlamış bir eğilimdir. Buna ilginç bir örnek İttihat
ve Terakki Hükümetinin İstanbul Muhafızlığını deruhte eden
Cemal Paşa'nın icraatı içindeki iki tedbir ilanıdu: Birincisi
tütün kaçakçılarının İstanbul sokaklarında ve Sultanhamam'da, Sirkeci'de Beyazıt Meydanında Reji (inhisar) paketleri içinde alenen kaçak tütün satmalandu. İkincisi kadınlar
ve davranış biçimine dairdir, aynen alıyorum.: "2- İstanbulu
muzun pek iğrenç bir adeti vardu. Erkeklerin vapurda, köprüde, çarşıda , sokakta, gezinti yerlerinde rastladıkları
müslüman kadınlarına edepsizce laf atmaları.
Buna bazı ihtiyar kadınların, biraz hüsnü tabiata delalet edecek derecede güzel giyinmiş hanımlarımıza karşı lisanlarıyla
ve hatta elleriyle tecavüz etmelerini de ilave edebiliriz. Bu
menfi ihtiyat hakkında ta çocukluğumdan beri hususi bir
gayz hisseder ve hükümetin buna nasıl olup da çare bulamadığına bir türlü aklım ermezdi. Bu hal de hükümetin zaaf ve
kuvvetiyle mütenasip bir surette artar, eksilir.
İstanbul Muhafızı olduğum sua tecavüze duçar olan birkaç
ailenin reisleri, bunun men'i çarelerini benden rica etmişler
dir. Ceza kanununun bu hususta pek zayıf olduğunu nazarı
dikkate alarak yine örfi idare kararnamesinin askeri hükümete verdiği selahiyete dayanmak istedim. Laf atacak erkeklerle
*Hıfzı V. Velidedeoğlıı, Mılli Mücadele Anılarım
kadınlara tecavüz edecek kadınların memleket içine uzaklaş
*Tarih ve Toplımı Dergi.rı: Celaleddin ArifBey (İsmaıl Arar)
tınlacaklannı ilan ettim. Dört beş sürgünden sonra, kadınları
Celaleddin Arif Bey ; eski İsıanbııl Barosıı baJkanı, Adliye vekıli ı,e
mız sokaklarda tecavüze uğramaktan tamamen kurtuldular.
Homa elçisi /930 'da vefat eımipir.
İşte o zamandan itibaren İstanbul'da Türk kadınlarının hürri*Cemal Paıa, Hatıralar
yetine doğru gayet metin bir adım atılmış oldu.
*Hejik Haliı Koray, Bir°Ömür Boyıınca
Kadın hürriyetinin, daha doğrusu kadının da insan cemiyeti*Aka Gündüz, Bıı Toprağın Kızları
ne yararlı bir uzuv olduğu hakikatinin artık memleketimizde
de anlaşılarak memleketin umumi hizmetlerine kadınlarımı
zın da iştirakinin temini fikrinin en ateşli taraftarlarından olBAŞYAZI
duğumu gösterdim ve hatta bundan dolayı sonradan bazı
kimselerin çeşitli iftiralarına uğrad ı m. Bununla beraber begetirilmesi de çok önemlidir. Bu ülkenin insanl arı geçmişten
nim İstanbul Muhafızlığını esnasında başlayan karınlık hareyeterli dersleri alarak demokrasi sınav l arında artık çok başarı
keti durmayarak ilerledi ve bu umumi harp esnasında memlelı sonuçlara ul aşmaktad ırTansu ÇiUer'in DYP 'nin başına getikete pek faydalı hizmetler temin etti. Memlekete en seri ve ri lmesi, ve Türkiye'nin ilk kadın başbakanı sıfatına layık bu. faydalı medeni terakkilerin kadınlık vasıtasıyla dahil edilece- lunması; bu olay gerçekleş irken kısu çekişme lere girilmemeği, kadınlan esaret altında bulunan milletlerin felakete DUsi, kavga gürültü kopmamas ı gerçekten çok güzel olaylarÇAR OLACAKLARI HAKKINDA fikrim sarsılmazdu."
d ır.Milletimiz artık ne pahasına olursa olsun içte barış, sükun
Bu yazıyı destekleyen anılar ise Refık Halit Karay'ın : "Bilir- ve işbirliği görmek istemektedir. DYP delegeleri de bu duygu
siniz ki kadını yanrnyamalak örtülü kıyafette erkek içine çı ve düşünceler doğru l tus unda, seviyesiz, kı su ve anlamsız
karan Cemal Paşa'dır; galiba bir "kermes" vesilesiyle. Fakat mücadelelere girmeyeceğini kısa politik geçmi ş inde bir çok
bir gün kendine nasip olacağını hesaplayan ve bu hesapla pa- kez kanıtl ayan Tansu Çiller'i partinin eski lerine yeğlem iş ler
dişahçı ve halifeci olan Enver Paşa harp aleyhimize işledikçe
dir. Bugün artık Türkiye'de her çocuğ un ileride devletin,
yobazlıktan medet umuyor,softalık daman kabarıyor, çarşaf
hükümetin veya başka bir üst düzey k urulu şun başına gelebileteklerinin yerden kaç santim kısa olabileceğine,"tesettür"e me şans ı olduğunun bilinmesi bizlere huzur vermektedir.
riayet edilmesine dair merkez kumandanı Cevat Bey tarafın-
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KOST ANTINIYE VE AY ASOFY A
EFSANELERİ
kaçmayabileceğini düşündüm .

Kitabı ilk kez Nora Şeni'nin Toplum ve Bilim Dergisi'nin
61/62 Güz 1990 Kış 1991 sayısına yazdığı tanıtım yazısıyla
duydum. Ve şimdi bu yazıyı yazmak için makina başına
otıırduğurnda, Nora'nın yazısına bir kez daha bakınca, onun
düşüncelerine eklenebilecek fazladan bir fıkrim olmadığını,
Nora'nın kitabın özellikleri ve Ö!'emi hakkında söylenebilecek tüm noktalara işaret ettiğini görüyoruzm.
Yazımı haksız bir iktibas saymayacağını, onun daha güzel
ifade ettiklerini yalın bir dille tekrarlamama kızmayacağını
. umarak, önemli noktalan bir kez de ben vurgulamaya çalışa
yım .

Eser, iki ana bölümden oluşuyor. Kitabın 13 -49 sayfaları
arasında, "Kuruluşundan Sonuna Kadar Kostantiniye Tarihinin Öyküsü" adlı, 149Itarihli el yazınası, anonim, yazan
belli olmayan metnin tamamı yer alıyor; ardından iki bölüm
halinde StefanosYerasimos'un bu metni anlamak , yorumlamak, tarihteki yerine oturtmak ve Osmanlı devleti ve hatta
günümüz Türkiye'si açısından anlamlı kimi uzantılarını çı
karsamak için yaptığı derinlemesine araştırma geliyor.
Tarihçi olmasa da, eserin okuru en derinden etkileyen yanı
şüphesiz, metodolijisindeki yenilik ve sağlamlık. Gerçeklerin açık açık yazılıp söylenemediği, onun için yazarının anonim kalmaya mecbur olduğu bir çağda ve siyasi ortamda yazılmış , derdini ancak efsaneleri kendi düş ünces i doğrultıı
sunda eğip bükerek anlatmaya çalışan bir yazarın bıraktığı ,
ilk bakı şta benzediği başka el yazması metinlerle çelişen tamı tamına 500 yıllık bir efsane metninin, tarihin s ırlarını açmakta nasıl kullanılabileceğinin , nasıl kullanılması gerektiğinin , parlak bir örneği bu çalışma.Gerçekten burada, tarihçiler için yepyenj kaynak olan efsaneler, Nora'nın deyişiyle,
"zengin ve çeşitli ufukların aydınlattığı bir bilgi birikimi
(tradition) " ı şığında değerlendirilmiş . Metne ışık tutan, Yahudi, Arap, Süryani, Bizans metinlerinin önemli bir bölümü
kendi orijinal dillerinde okunmuş, bunun için notlardan anlaşıldığı üzere, dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelere gidilmiş, binlerce sayfa okunmuş birbiriyle karş ılaştırılmış.
Tabii, bu kadar eski ve s ırlarla örtülü bir metni açmak için,
yine Nora'nın dediği gibi, "Sherlok Holmes vari bir pist izleme ve takip "serüveni yaşanmış, bir tür dedektiflik yapıl
mış , sonunda da, zaman zaman ins anın hayretten açık bıra
kan, harika keşifler yapılmı ş. Söz konusu keşifleri açık etmeyeceğ im. ama okurlara ,Yarıko Bin Meydan'a Fatih Camii'nin mimarının acıklı ölümü ne, Süleymaniye inşaat planında yapılan değiş ikl ere ve nihayet Gelibolu ve Edirne'deki
Gazi teşkilatlarına dahil ulemanın kaygılarına dikkat etsinler,
diyeceğim .

Eserin okuru büyüleyeceğini sandığım bir başka yanı da,
önümüzde aç ılan ufkun geni ş l iği. Kimin tarafından yazıldığı
bile bilinmeyen l}ir metinden yola çıkarak , iyi bir tarihçi size rehberlik etmişse eğer, yalnız efsaneleri, masalları, mitolojileri değil , merkezindeAyasofya'nın yer aldığı koca bir
mimarlık tarihini , merkezinde "imparatorluk " kavramının
yer aldığı koca bir Osmanlı siyasetini, idolojilerin n asıl gel ıştirilip. niçin çarpıtıldığ ını , dol ayı s ıyla koca bir siyasi idolojiler tarihini veren sonunda da, biz İstanbullular için apayrı
bir değer taş ıyan , yokolmakta olan koca şehrimizin binlerce
y ıllık tarihi ni öğreniyor, dahası, bu konulan daha da merak
ediyor, daha çok şeyöğrenmek istiyorsunuz.
Kitapla ilgili son vurgulamak i stediğim nokta da, "biçirn"ile
ilgili. Böylesine güzel bir çalı şmayı , üçüncü hamur kağıda
basılmı ş, sevimsiz bir kitap olarak değil , Fransızların "belle
edition " dedikleri tür bir yay ıncılığın ürünü olarak okumak
hakkımızdı. İletişim Yayınlan 'na ve kitabın beyaz kağıda basılmasında y.ardılarını esirgemeyen Bizim Şehir Dergisine,
bu konudaki özenlerinden dolayı teşekkür ediyorum
PAŞABAHÇE ...

desteklenmeye başlanan cam üretimi alanındaki en önemli
gelişme, Jgtffde Çayırova üretimevinin aç ılmas ıdır.
İstanbul'da cam üretiminin zamandizini
İstanbul'da cam üretimi zamandizinini aşağıdaki şekilde
kurmak olanaklı olmaktadır:
Insistanbulda Çubuklu cam üretimevinin kurulması ve
Çeşm-i Bül/ıül adı verilen şi şe ve kapların yapılması.
;9ggistanbul'da eski Paşabahçe cam üretimevinln Saul
Madiano tarafından ; Fabbrica Vetrami di Modiano adıyla

Türkiye 'nin en büyük cam üretimevi durumuna gelmesi.
I.9Jtfönceleri bir Fransız fırması olan Stein'ın.yönettiği Paşabahçe Cam Üretimevi yönetiminin Türklere geçmesi
JgJ7 Paşabahçe'deki üretimevine ilk otomatik makinenin
yerleştirilmesi

Jg44 İstanbul'da Gökyiğit adlı bir özel cam üretimevinin
kurulması .

Jgso İstanbul Cibali'de Türkgenç Lamba ve Şişe Üretimevi'nin kurulması
I.952 İstanbul'da ilk kez, General Elecric adıyla bir ampul
üretimevi kurulması.
Jgsa İstanbul'da Net Cam Üretimevi'nin kurulması.
JgtfJ Çayırova Pencere Camı Üretimevi'nin kurulması. Bu
fabrika sayesinde o zamana kadar dışalım yoluyla sağlanan
pencere camında ucuzluğun başlaması ve büyük pencereler
tasarlamaya başlanılması.
Jgtfa Isıya dayanıklı laboratııvar araçları ve mutfak araçları
üreten Topkapı Teknik Cam Üretimevi'nin kurulması.
Jg(fg Endüstriyel kaplar ve şişe üreten Topkapı Cam Üretimevi'nin kurulması. (1)

Sonuç:
Günümüzde, özellikle Körfez Krizi döneminde baş layan ve
genel ekonomik durgunluk nedeniyle de kronikleşen bir
" darboğaz geçiş" sürecinde bulunan cam üretim endüstrimiz,
ucuza ithal edilen Uzakdoğu cam ürünleriyle rekabet savaşı
vı sürdürmekte, bazı fabrikaların kapanması pahasına ayakta
kalmaya çalışmaktadır. İstanbul'daki fabrikaların halen
1970'1erin teknolojisiyle üretim yapmak zonında oluş ları bu
çabayı daha da güçleştirmektedir.
Kaynaklar:
(1). AISAÇ,Üstiin, Y.Mim.Miih. Yapımda Camın Zamandizinı; İNŞAAT Dergisı; sayı 46,
İstanbul, Ey /fil 1991.
(2). KÜÇÜKEHMAN,Önder ,Proj. Cam Sanatı ııe Geleneksel
TiirkCamcılığından Örnekler, Tİirkiye İş Bankası Kiiltiir ·
Yayınları, Ankara, 1985.

NEVESER VAPURU
nüfusu bilmem kaç Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan
fazlaymış.İstanbul büyükmüş.Büyüklük masal.Nüfus olarak büyük olmak bir şey değil.Bina , adam gibi bina, meydan, yol , kanalizasyon .ağaç, heykel, park olarak hesap yapın
bakalım .

İstanbul'da eskiden kalma camileri, sarayları yakılması ihmal
edilmiş üç beş yalıyı bir yana bırakın, İstanbul değil bir Vi-

yana,Roma, Moskova, küçük bir İtalyan veya Fransız şehri
ile baş edebilir mi acaba? Kıyaslamay ı gerçek, alanlar, altyapılar, caddeler, parklarla yapın , yoksa ev demeye bin ş ahit
tuğla, briket karışımı damı kiremitsiz binalarda oturan kuru
kalabalık sayısı y la değil. Bir de Dalan zamanı baş layan beton canavarı gecekondular var. Park otel inşaatına hiç denizden baktınız mı? Dolmabahçe stadının arkasında yükselmekte olan beton kuleyi gördünüz mü? Swiss otel bitti bile. Dolmabahçe Sarayı'nı ezerek yükseldi.
Bunlar da modem gecekondular.
Evet rahat etmek için, bazı şeyleri kabul etmek gerek galiba.
Yoksa aklımızı kaçıracağ ı z . Kabul edelim ve rahat edelim.
-Evet, İstanbul çok büyük bir şehirdir, bilmem kaç Avrupa
ülkesinden bile büyüktür.
-Sözen iyi bir Belediye Başkanıdır.
-Dalan, İstanbul'u ihya etmiştir.
-Beton dökmelidir her yere ...
-Ağaç lan kesmeli, denizleri, sulan pis letmelidir.Ahşap köşkleri yıkmalı , yakmalı , tüm kalan güzel yapılan yıkmalı , çirkinlik adına aklımıza ne geliyorsa yapmalı
Hiç zor değil.
Halk istiyor deyin. Sosyal Demokrasi deyin. Özgürlük deyin.Halka hizmet götürmek görevimiz deyin. Yakın , yıkın ve
beton ve briket ve tuğla, aklınıza neresi geliyorsa oraya bir
şeyler dikin, lağımını sokağa verin, yakacak ne bulursanı z
onu yakın , çevredeki ağaç mı komşu köşkün kaplama tahtalan mı yoksa Karadeniz plajlarının oyulmasıyla çıkartılan
hen~z oluşmamış linyit mi. Ne bulursanız yakın , y ıkın, çevreyi dumana boğ un , kirletin, pisletin, kırın , dökün, yolun, yı
kın, yaşayın buralarda.
Yaşamaksa bu ...

İLK İSVEÇLİ DİPLOMATA GÖRE
İSTANBUL

kurulması.

;go2 istanbul'daki son cam üretimevi olan Modiano'nun Batı
endüstrileriyle rekabet edemeyen küçük işletmelerin yokoluşlan sırasında aynı nedenle kapanmas ı.
JgJ.1YusufZiya Üçüncü adlı özel bir girişimcinin İstan
bul'da Tekfur Sarayı dolayında bir cam üretimevi kurması
(kısa bir süre sonra kapanmıştır). 1934 Türk Hükümeti'nin bir
Türk barıkasının cam endüstrisine yatının yapmas ını istemesi üzerine, Türkiye İş Barıkası tarafından Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları A . Ş .'nin kurulması.
JgJSTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş .'nin Paşaba
hçe'deki üretimevinde üretimin başlaması ve kısa zamanda

yoldan geri dönmelerinin daha münasip olduğunu
düşündüğünü ve bu nedenle,eğer izin verirse bu in sanları
tekrar kendisine geri göndereceğini yazar.Daha sonra bu vikinglerin sonunun ne olduğuna ilişkin tarih kayıtlarında hiç
bir ize rastlanmamıştır.
Şimdi aradan yüzyıllar geçirelim ve 1656 yılına gidelim.Daha önceki İsveçli gezginler bir yana, İsveç'in Osmanlılarla
ilk teması bu yılda gerçekleşmiştir.İsveç kralı 10.Karl Gustav o yıl en becerikli diplomatı olan Claes Ralamb'ı büyükelçi olarak İstanbul'a gönderir.
Ralamb sanatı ve yazı yazmasını çok seven bir insandı.İstan-
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bul'da olduğu sürece sürekli günlük tııttu ve kralına düzenli
raporlar gönderdi.Bu günlüklere göre Bertin ,Prag ve Viyana ,
üzerinden Bratislava'ya geldi.Orada bir tekneye bindi ve Tuna nehri üzerinde Karpat dağlarının vadilerinden süzülerek
Siebenbürgen'e ve Velakiet'e ulaştı . Silistre'ye geldiğinde
kendi deyişiyle "ilk kez hristiyanlıktan Türk topraklarına
adımını attı".

Ralamb'ı karşılayan beylerbeyi ona kahvejkram etti .İsveç
yazılı

tarihinde kahve sözcüğü ilk kez . işte bu diplomatın
yer almaktaöır. Ralamb kahveden·hiç hoşlan
madı.İki gün sonra altı atın çektiği bir arabayla Edirnekapı'dan İstanbul'a girdi.Ona Haliç'te bir ev verdiler.O zaman
18 yaşında olan 4. Mehmet'in huzuruna beş gün sonra kabul
edildi.Huzura çıkışı o zamanın geleneklerine uygun bir biçimde oldu;içeriye altın işlemeli kumaştan yapılmış uzun bir
eteklik içinde alındı . Sonra iki saray görevlisi tarafından salona geçirildi.Orada altın ve değerli taşlarla iş lenmiş olan dört sütunlu tahtında otııran genç sultanın kayıtsız bakış ları altın
da diz bükerek selam verdi.Ralamb seramoni gereği kı sa bir
konu şma yaptı ve güven mektubunu teslim etti.Sadrazam bu
mektubu alıp sultanın karşı s ında yere serdi.
Saraydan hemen ayrılan Ralamb bir kayıkl a Haliç'e açı l
dı.Yol boyunca suda uzanmış cesetler kayığın sağından solundan geçiyordu.Bunlar sultan ve sadrazam tarafından cezalandırılmış kiş ilere aitti.
Ralamb İsveç kralının Ruslara karşı birliği öneren teklifıne
Türk sultanının vereceğ i yanıtı beklerken kentte dolaşıp gözlemlerde bulundu . Sultanın sürekli vukuat yaratan piyadeleri
olan yeni çerilerle atlı birlikleri oluştııran sipahileri ziyaret
etti,tamburlu ,obualı,homlu yeniçeri mü ziği dinledi.Önünde
süslü su fıskiyeleri bulunan Mavi Carni'ye ve camiye çevrilmiş olan ayasofya kilisesine gitti.Ayasofya'daki dillere destan resimlerin hiçbiri yerlerinde yoktu artık, ancak duvarlar
mozay ıkla ve yerlerayna gibi parlayan beyaz mermerle kapgünlüğünde

lanmıştı .

Ralamb birçok kemerler ve irili ufaklı dükkanlarla dolu olan
kapalıçarşıda da dol aştı elbette. Çarşının içinde esir pazarı
olarak kullanılan açık bir alanda,daire halinde d izil m iş sıra
ların üzerinde oturan ve yoksul babalan tarafından satışa çı 
kanlmı ş olan kapkara saçlı genç ve güzel kızlar ile delikanlı
lar gördü,Büyükelçi sarayın özenle dü zenlenmiş koruluğun
da, limonlukların , su fıskiyelerinin ve göletlerin arasında
yürüdü.Vapurla boğazı gezip köşklerin ve parkl arın güzelliğine hayran kaldı.İsveç'teki yakınlarına yazdığı mektııplarda
Smym a 'nın(İzmir)bağlarından getirilen ve türlü türlü renge
giren bukalemun isimli bir hayvancıktan sözederek onları
hayrete düşürdü .
İstanbul'a su getiren otuz kilometre uzunluğundaki akvaduktlar karş ısında coşku duydu .Türklerin suya olan
dü şkünlüğü karşı s ında ayn bir coşku yaşadı .Hemen hemen her sokak köşesinde bir su deposu vardı.O zaman çok
sayıda olan kiliseler ve hamaml arın su ·gereksinimleri de bu
akvaduktlar aracılığıyla karşılanıyordu.
Türkler tütün içmeye bay ılıyorlardı.Ne var ki sultan bu alış
kanlığı y asaklamıştı . sultan bir gün Ayasofya'ya cuma namazı için giderken yolda sigara iççn birini gördü ve cellata bir
el işareti yaptı .Cellat saniye sektirmeden tiryakiyi derdest
ederek ruhunu öbür dünyaya havale etti.Her yerde şiddet kol
geziyordu.Ralamb bir gece bir grup silahşörün saraydan sı
v ı şmasına şahit oldu.Haremdeki dilberlerin sayısı bini aşı
yordu.Bunlardan birkaçının ,Türklerin düşmanı olan Venediklilerle gizli gizli bu luştukları ortaya çıkınca suda boğula
rak öldürtülmesi, silahşörlerin (Venedikli elbette) o geceki
mehtap gezintisini niçin koşar ad ımla yaptıklarını iyi açıklı
yordu.Böylece yeniçeriler zıvanadan çıkmak için iyi bir neden daha bulmuş lardı.Kazan kaldırıldı , derhal kelle istendi,
sultana en yakın çevreden sekiz kişi kendilerini patdanak boyunlarına urgan geçirilip bir ağaçta salland ınhr vaziyette
buldu, adaletirı daha da katmerli olması için harem dilberlerinden birisi de o ağacın altına getirilip tepetaklak edildi ve
ayakl arından as ıld ı.

Ralamb ,Ruslara karşı bir İsveç-Türk birl iği konusunda sonuç alamadan I658'in ocak ay ında Osmanlı payitahtını terketti.
Ancak Ralamb tam da eli boş dönmedi, Osm anlı sul tanları
nın geçit törenlerini canlandıran 23 adet yağlıboya tablo Ralamb'dangeriye kalanlar aras ında yer alıyor. Bu tablolar şim
di Stockholm'deki Nordiska müzesinde sergi leniyor.İşin ilginç yanı sonradan aynı türden on adet tablonun daha bulunmuş olmas ı . Bu tablolar hakkındaki tartışmalar sürüyor.Yaygın görüşe göre ,Ralamb bunları İsveç'e döndükten sonra tariflerini kendi yaparak bir ressama ı smarl adı .Çünkü, deniyor,
tabloların arka planında görülen yapılar,Türk-İslam mimarisine uymuyor.Sonradan ortaya ç ıkan on adet tabloyu ise ressamın fazladan para kazanmak için Ralamb'a çaktırmadan
yapıp sattığı sanılıyor.Ya da Ralamb tabloları gerçekten İs
tanbul'd~ mı getirdi ne dersiniz?

NOT:
Yazının hazırlanmasında Maıs G. Larsson'un

Varingar isimli kitabıyla, AI/A berg 'nin Sııenska Forskningsinstituteı İstan
bul 16 -1991 yayınındakimaka/esindenyararlanılmış(1r.
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DEMIREL BECOMES NINTH PRESIDENT

Süleyman Demirel, one of the most colourful figures of
Turkey's political scene and seven times prime minister,
has now become Turkey's ninth president. Demirel has
always been a sympathetic supporter of our newspaper,
and has occasionally given exclusive interviews.
Report on Greek schools in Pera, from the periodical
"Kiriks" inl885
"in this issue we describe the outstanding educational
standard achieved by Fener Greek High School for Boys,
Heybeliada Greek Commercial School, Pallas and Zaziyon, the largest girls' and boys' secondary schools of our
community. The final examinations of these schools prove that the sacrifices and dedication of the staff and al 1
the patrons have not been wasted.
"We cannot pass without mentioning the moving opening ceremony for the new building constructed by that
generous patron of the arts, Mr Zappas to accommodate
the girls' high school. This ceremony, which was attended by our Sultan's ministers, the ecumenical patriarch
and holy synod, as well as many of our compatriots and
foreigners, was described in exuberant terms in ali the
newspapers. Unable to conceal their admiration, the inhabitants of the capital flocked to the school for four
days.We saw with our own eyes an elder\y woman weeping before the portrait of that great man who generously donated 1.5 million French francs to provide this
public service.
"While the construction of Fener Greek High School for
Boys, the opening ceremony for the Zaziyon School and
the sacrifices made for Pallas are sources of happiness, it
is sbadowed by the grievous condition of the parish primary school of the Panagia in Pera, which for some reason has not attracted the attention of our generous philanthropists. Although we have two superb private high
schools, Fener Greek High School for Boys is in a state
oif disarray, and the Panagia primary school where over
800 poor children are educated is also neglected .. ."
DOORMAT
Süleyman Happy-Go-Lucky
A Word About Refuse

Stop for a moment to think about what happens to the
nightly bag of refuse that you leave at your flat door. Perhaps you did not know until one of lstanbul's refuse tips
exploded recently. putting the issue firmly into the news
through late April into early May. lstanbul (which is a
candidate for the Olympics 2000) was scarred by a tragedy caused by a degree of neglect and indifference unequalled in any world city.
The same neglect and indifference has caused a series
of disasters in the recent pası. The Cu.Iture Palace bumed
to ashes, Galata Bridge bumed, an aircraft crashed into
the 1'!farmara Sea, ships of ali shapes and sizes have coUided in the Bosphorus. But none of them are as inexcusable as the collapse ·of a refuse tip ooto the homes at its
base. A source of serious water poUution, this tip should
by rights have been closed years ago, yet despite many
wamings nothing was done about the accumulation of
methane within the tip, and no one prevented squatters
building houses on the land at its base.
lstanbul produces approximately nine thousand tons of
refuse every day, or around one kilogram per person. On
the reckoning that one cubic metre of refuse weighs three
tons, this makes a daily volume of rubbish equal to a 14metre high cube. That means enough refuse in a year to
fiil lnonu Stadium up to the top of the stands.
Of course there are civilised ways of collecting and disposing of refuse in major cities. in the westem countries
peopleproduce far more refuse than we do, but they do
not die under landslides of the stuff. That is because a
significant proportion of refuse is recycled before reaching the tip, and the remainder is either bumed in such a
way as not to pollute the atmosphere or create smell, or
stored in landfills.
We have to catch up with the times before we can get
ahead of them.
LET US SAVE ÇEMBERLITAŞ, SYMBOL OF OUR
CITY AND PART OF MANKIND'S JOINT HERITAGE
Kemal ÇAGIN

üne sunny May day 1663 years ago (11 May 330) Emperor Constantine announced that Byzantium was from
now on to be known as Nea Roma. Later on the city became known as Constantinopolis, a tradition which Sultan Mehmet the Conqueror maintained even after he took
the city, calling it Konstantiniyye.
SOLI INVICTO - THE INVINCIBLE SUN OF NEA
ROMA Constantine was fascinated by astrology and numerology and believed that the number seven was an
auspicious number. So he planned the city to comprise
seven hills, on one of which (today's Çemberlitaş) he
erected a memorial stone in his name, on which was car~ed the motto "Soli lnvicto" (the lnvincible Sun).

L.
1
-

,---ı--------------

_ _ _ _ _ HABERLER.İt__._ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

;
1

in Byzantine times this area was a large square, the Fo_rum Constantine. Could not the area be cleared and an
openair museum established here? When such a heritage
could be used to double lstanbul's tourism revenues, how
can the construction ofa multi- storey carpark which will
harın the historical texture of the area be justified?
The Thundering of the Forest!
Your black eyebrows write decrees
This love sends me wandering from land to land
The thundering of the forest sends me reeling
The image of my love stands before mel

~

What the aoonymous writer of this folk song was feeling
when he wrote about the "thundering of the forest" we
can have no idea, but today the "thundering of the forest"
in lstanbul is certainly sending us reeling! Urban bandits
have set their sights on our forests, and in broad
daylight are carving out land for themselves, ruthlessly
cutting down the trees in the process. What is more Turkish law recognises the destruction of state forests as a
erime. These people are not only flouting the law in this
respect, but attempting to get rights to the land on the
grounds that if a person occupies land without any protest or interruption for 20 years they may claim ownership. While loca! villagers are punished for collecting firewood from the forest, others are being allowed to take
forestland over while the authorities tum a blind eye. The
Criminal Code specifies a prison term of up to seven years for unauthorised use of state- owned forest and trees,
yet the land mafia actually occupy land and then sell it to
homeless newcomers to the city. How can the state sit
back helpless to do anything?_
The municipalities are to blame for not allocating land to
squatters. And the govemment is to blame for not implementing the law equally for everyone. Under the social ist
system whoever violates the law, whether a member of
the proletariat or a member of the politburo, is called to
account. Whatever the regime we ali have to live within
a system and the law.
ISTANBUL ACCORDING TO THE FIRST SWEDISH
ENVOY
According to early Byzantine records the
Vikings first arrived in lstanbul in the year 839. üne of
the chieftains of these warlike tribes which terrorised Europe was Chaganus, who sent an envoy to the Byzantine
Emperor Theophilus both to establish amicable relations
and to obtain information about the Christian religion.
Theophilus was suspicious of the delegation 's intentions,
and sent them with a letter to the French King Louis the
Pious. Ten years before Louis had received a similar delegation from the Viking chieftain Bjorn, but had later
become scared of their raids on neighbouring countries.
Louis wrote to the emperor telling him that he had shown
hospitality to the delegation, but wished to send them
back to Constantinople. What happened to the Vikings
next, no one knows.
Now let us move forwards in time to 1656. Although
Swedish travellers had visited lstanbul before, the first
official envoy since the Vikings did not arrive until this
year. King Gustav X of Sweden sent his most skilled diplomat Claes Ralamb to the Ottoman court.
Ralamb was a man who loved art and was an enthusiastic
writer himself. During his joumey to Istanbul he kept a
diary and sent regular reports back to the king. Upon his
arrival at Silistre he reported, "I have passed from Christendom and set foot on Turkish soil for the first time."
The beylerbeyi (govemor) who welcomed Ralamb on his
approach to the city offered him a cup of coffee, and Ralamb 's account of this in his diary is the fırst time that
this substance is mentioned in Swedish literature. Ralamb did not like the taste of the coffee at ali, however.
Two days later, Ralamb entered the city through Edime
Gate in a carriage drawn by six horses. He was given a
house on the Bosphorus, and five days later had his first
audience with Mehmet IV, then a youth of 18. Wearing
the gold embroidered kaftan with which he had been presented, he bent his knee in greeting to the young sultan.
After a brief address he presented his_credentials.
Upon leaving the palace, Ralamb sai led to the Golden
Hom by caique. While waiting for the sultan 's reply to
his letter proposing an alliance against Russia, Ralamb
spent his time sightseeing. He visited the janissary corps
and the cavalry, and listened to their military music. He
went to the Blue Mosque and to Haghia Sophia, where
the_legendary paintings had gone, but the walls were covered with mosaics and the floors with shining white
marble.
Naturally he visited the Grand Bazaar, saw its shops and
the open area where young lads and girls sold into slavery by their fathers sat in rows. He walked in the palace
gardens, with their spinneys, greenhouses, fountains and
lakes. He sailed up the Bosphorus and admired the grand
houses and lovely parks. During a stay in Izmir he wrote
about the chameleons which changed colour.
He was amazed by the aqueducts and water channels
which brought water to Istanbul, and the love of Turks
for water. The Turks also loved to smoke tobacco, he re-

ENGLISH SUMMAR Y

ported, although the sultan had forbidden this bad habit.
When the sultan saw someone smoking as he made his
way to Haghia Sophia for the Friday prayers, he signalled to the executioner who sent the unfortunate into the
next world there and then.
Ralamb left lstanbul in 1658 without persuading the
Turks to aıly with Sweden against the Russians, but he
did not retum empty-handed. He took with him 23 oil paintings depicting processions of the Ottoman sultans
which can now be seen at tbe Nordiske .Museum in
Stockholm. However, the debate about thee paintings is
continuing. Many believe that the paintings were commissioned to an artist, who based them on Ralamb's
descriptions upon his return to Sweden, since the buildings in the background are not accurate depictions of
contemporary Turkish architecture. lndeed, some even
claim that a further ten paintings were based entirely on
the imagination ot: the artist, who did them secretly to
eam more money.
PAŞABAHÇE AND TURKISH GLASŞWARE

Kerim Fersan

Although some historians date the first artificial production of glass to around 10,000 BC, the earliest archaeological evidence suggests that glassmaking was discovered
around 3000 BC in the Middle East, and that glass was
used in Mesopotamia and Anatolia in the second millenium BC. The Romans encouraged glass making in Europe, and when the western Roman Empire went into decline, this industry was established in Byzantium, capital of
the Eastern Roman Empire in 476 AD. The city remained
a centre of glass production through to the 9th century,
and the stained glass windows of Byzantine churches were seen later in the West. The Turks of Central Asia used
glass and the Seljuk Turks used stained glass for their palace windows.
Ottoman Glass
Among the miniatures in the Surname-i Hümayun, illustrating a festival held during the reign of Murat ili
( 1574-1595) those depicting the parade of the trade guilds and their floats includes one of the glassmakers. A
glass fumace has been erected on a float, and the craftsmen are making glass as they are pulled along. Another
miniature in the same manuscript shows craftsmen making glass skylights. A later miniature in a manuscript
about the circurncision festivities for the children of Ahmet ill in I 726 shows various acrobats performing tricks
with glass bottles.
There were workshops producing glassware in several
districts of the city, such as Eğrikapı, Tekfur Sarayı , Bakırk~y, Eyüp, Ayvansaray, Balat, Paşaba h çe, Çubuklu
ahd lncirköy.
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NEA' ROMA GOSSIP

Have you looked at Dolmabahçe Palace from the sea and
seen the great concrete mass of Swiss Otel towering over
it? Have you seen the Park Hotel now rising to the south?
These are our modern-day gecekondus.
1ST ANBUL BOOKS
Refik DURBAŞ

Mehmed Tevfik, author of "lstanbul'da Bir Sene" (A Year in lstanbul) was a 19th century Turkish journalist
known best for his writing in Aaylak newspaper. His book is about daily life and customs in 19th century lstanbul. in a lively style sprinkled with anecdotes, jokes and
repartee, Mehmed Tevfik describes winter nights around
the "tandçr", the gatherings known as "helva sohbeti" at
which a dish of helva was the piece de resistance, loca!
coffee houses; spring outings to KaBçthane, Ramazan entertainments, and drinking houses.
MEMOIRS OF OLD ISTANBUL

"Eski lstanbul'dan Hatçralar" (Memoirs of Old lstanbul) by another journalist Sadri Sema, depicts life in Istanbul between 1900 and 1910. in this delightful book
we hear about lstanbul's horse-drawn trams, dogs, beggars, and poets. in many respects this is the sequel to
Mehmed Tevfık's "lstanbul'dan Bir Sene"
BİR ZAMANLAR KADIKÖY

A third book about lstanbul is "Bir Zamanlar Kadıköy"
(Kadıköy That Was) by Adnan Giz, who was bom lived
and died in this district of lstanbul. in his book he describes the sights oif
Kadıköy, its old houses, and its people.

Another juicy piece of gossip is that "our man" iw going
to take over the Cümbürcuma programme on lnterstar.

Ali Saydam has sent us the third issue of "Yaşayan Beyoğlu" magazine and asked for advertising from the
Boss. To ask such a thing of the owner of a newspaper
which has devoted five years to lstanbul is a scandal in
our opinion.

"Galata Tower reaches to the heavenly spheres. it can be
seen from every point. it is round, and within are ten storeys of dungeons, but now it is used as a store for ship's
instruments." So wrote Evliya Çelebi in the 17th century.

N.R.

fır~ .

LISTENING'TO ISTANBUL
HA VE A UTOPIA ON ME!
Hilmi YAVUZ

EXTRAKTS
FROM
THE
ADIGESTIVE EXPERT
Aslanzade Yakub (alias Jak Deleon)

PAPERSOF

Does the government have a policy on this issue? I have
no idea. Do you? We seem resigned to the facı that Turkey is tuming into one big gecekondu. Almost proudly
we declare that lstanbul 's population is larger than such
and such European country. Population size is not anything to boası about. What matters is having a city with
decent buildings, squares, roads, sewerage; trees, statues,
~d parks.

Room Steak
Ingredients: 120 gr rump steak, 1 onion Method: Pound
the steak well and grill. Meanwhile fry the finely chopped onion until golden, and drain. Place ~e steak on _a
plate and spread the onion on top. Serve wıth pureed spı
nach and mashed potato.
(Cüneyt Efendi, my son, while you write about the cookshops or restaurants" as you call them, of the cities of
Singapore and New York on that invention of Satan the
computer, this humble gourmet chronicles the like establishments of lstanbul on his heirloom Remington of
1932, retrieving his monocle occasionally from between
the keys. Here ends this chapter, written this day the
thirteenth of the month of May, in the year one thousand
nine hundred and ninety-three.

When I asked these people where they had come from,
they replied that someone called Plato had ~own them
out of his republic.
If you are wondering how lreturned from that land, it is
simple. 1 liked it so much that I never left.
1ST ANBUL DURING THE ARMISTICE

"The only worry I had about travelling to lstanbul was
the fact htat the city was under British occupation. If the
roads were cut off, how would I retum to Anatolia. Nevertheless, 1 bought a deck passage on a French steamship and was sent to lstanbul... As the ship entered the
Bosphorus I thought I was on a heavenly river whose
shores were a mass of greenery. Yet when beyond Bebek
1 saw the foreign warships, my eyes misted over, and a
knot came into my throat.The ship anchored, and we took a boat to Sirkeci."
The occupation of lstanbul following the first world war
was the climax of the crises which had rocked lstanbul
since the introduction of constitutional government in
1908. Under the Mondros Treaty of 1918 lstanbul and
the Straits had been handed over to the Allies. Military
command was given to the British, and a supreme commission consisting of one British, one Italian and one
French member was chosen to govern the city. The Sevres Treaty was signed in 1920.
Gallipoli was taken by the Greeks as they advanced through eastern Thrace, and Turkey's European territory was
given to the invaders.
·
The establishment of the Grand National Assembly in
Anatolia was proclaimed, and the fırst Turkish constitution was drawn up. Trabzon, Van and Bitlis were to become part of Arrnenia, the boundaries to be drawn by President Wilson. An autonomous Kurdistan was to be established too. While lstanbul 's politicians sat back in helpless despair, the national Turkish army won its first victory at lnönü on 10-11 January I 921.

See you in the hot days of August.

The tower was built by the Genoese in 1349 as a watch
tower. When the ottomans took lstanbul they fırst used it
as a fire tower. In 1794 the conical roof was destroyed by

SteaR Fischer
lngredients: l 10 gr rump steak, 40 gr kaüar cheese, 20 gr
veal ham, 20 gr mushrooms, 10 gr butter
Method: Pound the steak very thinly and spread the butter on top. Sprinkle over the grated cheese, finely chopped veal ham, and mushrooms. Fold in two and grill. Pour mushroom sauce over the top and serve with pureed
spinach and mashed potato.

Apart from its mosques, palaces and a handful of old
mansions along the Bosphorus which have escaped destruction, lstanbul can hardly compete with a provincial
small ltalian ·or French town, never mind a great city like
Vienna, Rome or Moscow.

As is his habit, the boss was in Paris recently, as were several Turkish writers. He met up with Demir ôzıA, but
apparently refused to attend any meetings at which Enis,
Batur, ôzdemir ônce, Latife Tekin and so on were present. He is reported to have excused himself on the grounds that he wanted to spend his time "with people who
create ideas and accomplish things, not ~ith people who
just talk." He spent two evenings with Omer Ulaş, who
has apparently offered to send a picture to the newspaper.
Let us see what comes of it.

GALATATOWER
Refik DURBAŞ

Today gecekondu building is a vast and unwieldy national industry which can never be privatised nor supervised. Not only the inhabitants themselves are involved,
but those who make business out of it, the municipalities
who pander to potential voters by providing services to
these squatter districts, and the govemment who watches.
from the sidelines while state land is plundered by opportunists and the mafia.

GECEKONDU
NejatGÜLEN

This is really too much! What lies behind this inexplicable change in attitude I wonder? Rumours have ·reached
me that our newspaper is again to be named Kostantiniyye News, as of September. What,next! The production
team is growing rapidly. Refık Durbaş has recently put in
an appearance, poking his nose into everyone's business,
not only that of the boss, but even the editor. The main
bone of contention between the boss and I is the boss's
insistence on being in on everything.

Do you know that after Jack Deleon Efendi 's attempts to
suck up to the boss, the entire editorial team (except the
boss) is irritated by his recipe column?

The squatters' cottages which now surround lstanbul, built by migrants to the city from rural areas, fırst appeared
at Zeytinburnu. Those fırst "gecekondu" (literally "builtin-the-night") were make-shift affairs of tin and wood. in
time their inhabitants improved their gecekondus, building them of concrete and enlarging them to two storeys.

During the reign of Mahmut I glass craftsmen were hired
from France, and under Selim III a Mevlevi dervish by
the name of Mehmet Dede was sent to ltaly to learn the
art of Yenetian glassware, and upon his return he set up a
workshop in Beykoz to produce the ware decorated with
opaque spiral threads known as çeşm-i bülbül.

What has hıippened to the fellow? Someone who made a
point of never attending funerals, weddings, receptions
or cocktails is now a fixture at them ali. üne day you see
him at the anniversary party for Sabah newspaper, and
the next at presidential dinners at Dolmabahçe Palace.

The lstanbul Series published by İletişim Yayınlan is a
treasure store of fascinating books about our city, books
that no good library is complete without.

Patron saint of gourmands and guardian angel of gastronomes, Cuneyt son of Ayral,
Sir, as you know, the worldly pleasures of wining and
dining has always been the principal preoccupation of the
citizens of lstanbul. The town of Galata, recognisable by
its tower, was once upon a time famous for its drinking
houses; and that Great Street which zigzagged between
Pera and BeyoBlu for its cookshops. in truth, eating and
drinking is a refined art,yet in all ages there were those
who took this to extremes (particularly with respect to
the juice of grapes). Let me elucidate: Among those versed in carousing those that drank by night and by day
suffered great damage to their reputations, and if found
unrepentant and incapable of reform were dismissed
from their circle of acquaintances with accusations that
they were of unsound mind and illegitimate stock.
Let he who hears be wamed!
Yet now !etme speak ofa noble cookshop, in the once
renowned district of Ayaspaüa. Please condescend to
step inside Fischer, to taste the victuals of that skillful
master cook, Murat Odabaşı:

The account books kept during the construction of Suleymaniye Mosque and its imaret (hospice) record the names of the glass craftsmen who worked on the building
and the fees they were paid per day.

Famous names I have noted are abbreviated to their initials. Take BB, the famous French sex bomb, or MM,
America's woman of scandal. So hereafter I need only
write PP, short for Patron of Protocol.

pia or the Citta del Sole. Instead the currency was poetry.
1 saw with my own eyes how a flat overlooking the sea
was sold for 20 poems. The only troı.ıble was the counterfeit poems, which the authorities had been unable to prevent.

Utopia is the latest fashion. it is "in" perhaps I should
say. Everyone has or should have his own utopia or never-never land. Without one, you cannot it seems count
as literate, never mind intellectual.

"üne day I went with my brother Muammer to Cubuklu
Gardens, where a musical society called 'Dar-üt-Talimi
Musiki' used to give concerts of Turkish music at the
weekend. Soon after we arrived two French officers accompanied by two women - clearly Turkish - sat down at
a table. The .other patrons began to murmur angrily. The
music stopped and suddenly the band broke out into the
ringing tones of the half-march half-song 'Ey Mustafa
Kemal' . Gradually everyone began to join in, and then
there was loud applause. The French officers got up and
l ı:ft." ( Hıfzı V.Velidedeoğlu, "Milli Mücadele Anıla
nın")

If that is the case, 1 must create a utopia quickly.

ACCORDING TO THE EDITOR

Create a utopia? But that is no easy matter. When I think
of Thomas More's "Utopia" after which the genre is named, Tommasso Campanella's "Citta del Sole" (Land of
the Sun), Etienne Cabet's "Voyage en Icarie", William
Morris's "News from Nowhere", or even Plato' s " Republic", it seems to me sensible to abandon the task.

Kerim Fersan

Nonetheless, in view of Ospitalario's request in Campanella's "Citta del Sole" - "come and tell me about this
utopia of yours" it seems churlish to refuse. So I put
myself in the place of Campanella and More's captains.
That was easy, but taking them to a utopia or imaginary
land was more difficult. Which "best", "most complete"
social system was I to advocate?
I made my way to the island of Beşiktaş in the never-never land oflstanbul! in my hand I carried an old book of
spells written in secret letters. Having deciphered it, 1
followed the instructions, like the heco of Treasure lsland: "Start from the kasır of Çağlayan on Kağıthane river, and proceed along the valleys behind Şişli until you
reach the stream at Ihlamur. Then you will reach Beşik
taş . This large stream connecting the Golden Horn to ~e
Bosphorus takes you to Ihlamur. From here you may eıt
her descend to Beşiktaş or follow the stream along the
valley which divides Ortaköy into two and make your
way to tht! Bosphorus." The book bore the name of a
Byzantine writer.
1 will not describe how I reached the island of Beşiktaş
by this route, because it was one of consider~ble h~dship. On the hills of Kğçthane I encountered wıld natıves .
At Yıldız River I was attacked by bears and escaped by
the skin of my teeth. As I descended to Ihlamur, 1 was
greeted by troops protecting Beşiktaş against attacks by
bears and the natives.
As my boat berthed at Beşiktaş, the island 's governor,
Yahya Kemal welcomed me. He stood like a god before
me, surrounded by girls as lovely as nymphs.

Of course there was no money in
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Beşiktaş,

just tike Uto-
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intellectual?

This issue is a two-monthly one, so that we can take some sort of summer holiday.
Five years ago there were just two of us on the editorial
team, the Boss and the Editor. Then our Visual Editor
Tufi arrived, then the Assistant Visual Editor with that
trouble-maker Mustafa. Close on his heels came the Editorial Advisor Orhan Yenigün, and the latest member is
Refık Durbaş, who has been livening up our meetings for
the pası two issues. Does he need any introduction? His
experience and qualifications make him the Natura) Chairmanof the Editorial
Board.
Those who read the readers' letters in our lası issue will
remember the affair of the reader who dared to criticise
the printing errors. Of course we are criticised for more
than that. Our "content" is often the target of attack, and
not just by the literate, but by those who actually put pen
to paper.
1 am forced to put up a defence:
Our newspaper is not a scientific journal.
Our newspaper is produced and read by those who love
lstanbul.
Our newspaper aims at everyone in lstanbul: in the streets, on the ferries, on the buses, on the minibuses, and in
the parks.
Our newspaper is open to everyone who cares about lstanbul, regardless of whether they are "intellectuals" or
noı: Our newspaper publishes academic articles on lstanbul or other cities if people send them in to us.
Our newspaper never considers criticising any newspaper
or periodical which aims at a particular sector of the
community,
but feels equal respect for them ali (that holds whether
we are talking about Hafta Sonu or lstanbul Dergisi).
Please read us!
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ski Bi zans kay ıtl a rın a göre
vikinglerin İs
tan_bul'a ilk geli ş i 839
y ılın a rastl ar. Dü zenledikleri ak ınl a rl a batı Avrup a'y ı d e h şe te dü ş üre n

bu savaşç ı kav imlerin reislerinden biri olan Chaganu s,B izans imparatoru
T heofil os'a bi r e lçi grubu
gönder ir .A m ac ı hem
Konstantinapol ile dostluk i li ş ki s i ku rmak ve
hemde merak e tt iği hristi yan din i h akk ınd a bilgi
edinmektir.Theofilos bu
işte bir bit yeniğ i oldu ğ und an ku ş kul an ır ve viking grubunu biraz oyalad ı ktan sonra özel bir
mektupl a o zamanki
F rans ı z kralı "Dindar

Lui'ye gönderir.Lui daha
on y ıl önces inden başka
bir viking reisi olan Bjöm
t arafından aynı amaçlarl a
gönderil en bir grubu kabul e tmi ş ancak vikinglerin kom ş u ülke lere saldı 
rıl arı yüzünden onl ardan
korkar o lmu ş tur.Bu nedenle o da el-cevap dostu
Theofilos'a uzun bir mektup d öşenir.Dind ar Lui
mektubunda Theofilos' la
olan do s tlukl ar ı hatırın a
vikingleri en iyi bir biç imde mi safir
e tti ğ ini , ancak yolda baş 
ların a bir hal gelmes in den k ork tu ğu iç in,vikinglerin memleketlerine gene geldikleri
esj---

Cumhuriyet
·zim Şehir Haberleri
KillirSenlıl-Aylık siyasi gazete ··Bizim Şehir Haberleri
Gazetesi"niıı4S. sayısıc;aku . Bu sayıda OriwıDın,Hlbnl
Ya-.JııclıD*ııııı,HllllılAkııaç,CılıltKayra,Ntjat
~sııe,..Şeıııakrak,~Akkolıeıı k öşc

yıızılanyla, '1-.ı. Akıoy T ufQCIIICra "sıyla lstanbul'dan

çizıiler taşıyorlar. a..y Aynl'ın yazı ve fotoğraffanyla

DEVAMI ONOOKUZ'DA

Hong K.oııg'u anlatııjı ıqetede Dm* Ode Sıockhohn"
Glllıldıı ı:.e Berlin'den lsıanbul'a ..ıam yolluyor. Galip
ICayaalı.'ınıehzadesünncıdüi!iinünüanlatan , Oıtwı

Yeııııtııı'iin balıkçılığı ara,uran yazılanıun yer aldı
busayısıııdaikidizıyeb81byor: Bin K-.1 Çat'ın

il gazete

Çinıonc,lcri araşuran dizi yamı, diğcn AIDS üzerine hır
incclanc. Rellk Dınat Bcyoğlu'nun arka kapısı

Tarlabqı ·.,, anla urken, bir başka yazı da lstanbul'uı,,,

arkeolojik dclcrlerindcn Yoros Kalesi'ni ele ah yor.

Mimarlar
Odasının bası n
açıklaması

lstanbul

>

..
./
MOVENPICK HOTEL

~i?CA

BiZiM ŞEHiR
5. YILINI KUTLUYOR

a lstanbul'un tek aylık gazetesi Bizim Şehir,
t.klyıs ayında 5. yıl kuriamo sayısını yayınla
dı . Başlangıçta " Konslantıniyye Haberleri"
adını taşıyan gazele, bu adıiı yasaklan mas

Mimarlar Odası
Büyükkent Şube başkanı
Oktay Ekinci yaptığı basın
toplantı ında İstanbul Çatalca özel serbest bölgesi'nin Büyükçekmece
Gölü içme suyu havza-

na karşı açılmış olan davayı kazandığı hol-

de bu adı Sanayi

Bakanlığı nezdinde marka
olarak tescil ettirme konusunda güçlükler yaşıyor. Cüneyt Ayral'ın sahibi olduğu gazete,.
nin yazar ve çizerteri arasında Orhon Duru,
Demir Özlü, Hilmi Yavuz, Hulki Aktunç, Jok
Deleon, Nejat Gülen, Vüs'at O . Bener, Cehit Kayra, Orhan Yenigün, Fuat Oburoğlu,
Filiz Ayral Elman, Nevvol Çizgen, Nuran
Yavuz ve Ferruh Doğan gibi ünlü isimler var.

sı'n da kurulmasını karşı

danıştayın

yürütmeyi durdurma kararı verdiğini bildirdi .
Bu kararın bakanlar kurulu karan'ile bile olsa içme
uyu havzalarında hiç bir
tesisin yapılamayacağının
hukiken te çil edildiğini
öyledi ~

İSVEÇ MUHABİRl
DEMİR ÖZLÜ

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

CHAGANUS

LONDRA MUHABİRİ
FASiH SİNAN ERSAN
SF.KRETER
SEViM BIYIK
MUHASEBE MÜDÜRÜ
BlROLMARAL
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Gerçe~ bir el halısı alırken
nelere dikkat etmeli?
1 halıcılığı, Türklerin dünya çapında ünlü oldukları konulann başında gelir.
Kökenleıi Doğu Türkistan'a dayanan Türk halı sanatının en önemli atılınu,
13. yüzyılda Selçuklular tarafından Konya'da gerçekleştirilmiş ve genel bir
uslı'.lp belirlenmiştir. Bu uslı'.lp şöyle özetlenebilir: Zeminde geometrik veya stilize
motiflerin, sonsuzluğu simgeleyerek tekrarlanması, ve bordürün tamamen farklı
motiflerle zem.ini çevrelemesi.
Türk halılannın yurtdışına ihracı günümüze özgü bir şey değil. 14. yüzyıldan
itibaren Avrupa'ya, özellikle İtalya'ya ihraç edilen Anadolu halıları, renk tonları
ve geometrik desenleri ile Avrupa'lı ressamlara esin kaynağı oldu. Osmanlılar,
Selçuklu geleneğini sürdürmekle beraber, 1';. yüzyıldan itibaren yeni desen
kompozisyonları denemeye başladı. Bu dönemde Uşaklı halı ustaları, küçük örnekli, zengin renkli bir halı tipi gerçekleştirdi. Diğer bir Uşak halısı ise,
kırmızı zemin üzerine bitki motifleri
ile dokunan san palmetler kompozisyonudur. 16. yüzyılda Osmanlılar yaşamın ve sanatın her alanında olduğu
gibi halıcılıkta da önemli gelişmeler
kaydetti. Bu dönemde Uşak'ta yaratı
lan üç yeni halı tipi dünya çapında
üo.lüdür: (1) Madalyonlu Uşak, (2)
Yıldız Uşak, ve (3-) Kuşlu Uşak. Bunlardan birinci ve ikincisi, kırmızı zemin üzerine mavi motiflidir. Kuşlu
halı ise, karşılıklı iki yaprağın oluştur
duğu bir motif olup, krem-beyaz bir
zemin üzerinde yer alır. 17. yüzyılda
ise, Batı Anadolu'da, Avrupalılarca
çok beğenilen ve Transilvanya (Macaıistan) üzeıinde ihraç edildiği için
Transilvanya halısı denen bir tip ge-

E

liştirildi.
Yüzyıllar boyunca, yalnızca Uşak,
Konya ve Bergama gibi önemli merkezlerde değil, Anadolu'nun birçok
yöresinde, özelilikle Orta ve Doğu
bölgelerinde halı sanatı sürekli geliş
ti. Genel olarak Anadolu haj.ıları elenen bu değerli parçalar, daha sade çizimlere sahip fakat olağanüstü renklerle bezenmiştir.
Eski Türk halıları dünyanın hemen her yerinde ünlü müz,elerin,
zengin antika koleksiyonlarının en
değerli parçaları arasında yer alır.
Ama el halıcılığımız henüz "müzelik"
değildir. Hala önemli bir üretim sektörü, ve Türkiye'nin en önemli döviz
kaynaklarından biridir. Bir halıyı değerlendirmek, iyiyi, kötüsünden, el
dokumasını makine halısınclan ; eski
sini yenisinden ayırdetmek geniş bir
bilgi ve tecrübe gerektirir. Eğer siz de
bugünlerde iyi bir el halısı almak istiyorsanız, halıcı dükkanlarını gezmeden önce aşağıdaki yazımızı okuyun.
Bu yazı sizi hah uzmanı )(apamaz,
ama bir halıyı doğı1.ı açılardan incelemenize, ve satıcınıza doğru soruları
sormanıza yardımcı olacaktır:

gerçekten el dokuması olup olmadığı, önce arkasına bakılarak anEl halısının dokusu ve düğümleri düzensizclır. Makine halısında ise kusur,uzdur. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta yünüdür. El dokusu yünlü halı ve
kilimler, m akine halısına oranla daha geleneksel, otantil< ve pahalıdır. Püsküller,
yün eğirme yönteminin bir diğer göstergesidir. Eğer saçaklan düzgün, uçlan ayrık
değil de bitişik nizamsa , yün makinede cğirilmiştir. Elde eğirilen yün daha sıkı,
Bir

halının

laşılır.

The

Guide
FCAŞengör

Kapalı Çarşı

Nuruosmaniye Caddesi 100, Cağaloğlu ,
Tel : 527 55 54
'
1923'teıı beri İstaııb1tl'ıııı en iyi
balıcılarından biri.

içinde ve

civarında

toplanmıştır. Bunların dışındaki
önemli halı mağazalarını, alfabetik

sırayla aşağıda bulacaksınız:

Antikart
İstiklal Caddesi 20, Atlas Sineması Pasajı,
Kuyumcular Çarşı~ı 32, Beyoğlu ,
Tel: 252 44 82.
Eski ve nadide kilimler.
Arasta Bazaar

Sultanahmet Camii arkası,
Sultanahmet. Osmanlılar zamanında
sulıanm atlarını barındıran ahırlardan

bozma bıı ilginç çarşıda halı ve
kilimcilerin yanısıra zevkli bediyelik eşya
dükkanları var.
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nuklaşıp kararırlar.

Kimyevi boyalar doğallarından çok
daha ucuz olduktan için, halı üreticileri sık sık "soldurma" yolı..ı,na baş
vururlar. Bir süre güneşte bırakılan
halıların cırtlak renkleri yumuşar,
zarifleşir. Parlak renkleri yumuşat
manın bir diğer ve çok ctaha yıpratı
cı yöntemi, klorlu suyla yıkamal<tır.
Klorla yumuşatılıp "yıllandırılan"
haWann yünü zedelenir, ömrü kısa
lır. Bu şekilde kimyevi olarak yıkan
mış halılar, ıslak parmak sürtüldüğünde çamaşır suyu kokar.
Yeni el halısı ve kilimlerin fiyatı, dokumanın inceliği ve ustalığı, malzemenin kalitesi ve parçanın büyüklüğüne göre belirlenir. 50 yıldan daha eski parçaların fiyaunı belirlerken, nadideliklerinin yanısıra, yıp
ranma durumlarını da göz önünde
bulundurmak gerekir.
İpekli halılar is başlı başına bir sı
nıf oluştuıur. Türkiye'de satılanla
rın en pahalısı, en lüksü ve en zarifi
ipekli halılardır. İpeğin inceliği, dokuma ustasına hayal ettiği şekilleri
en ayrıntılı ·çimde, zengin ve adeta içten aydınlannuş renklerle yaratma imkanı v rir. Bu haWar çok pahalı olduğu için, gerçekten ipekli aldığınızdan emfo olmalısınız. Merserize pamuklu ile ipekli ve rayonun
(yani suni ipeğin) karıştırılıp, saf
ipekli halı fiyatına satıldığı rastlanınamış bir olay değildir. Saf ipekli
halıyı anlamanın en kolay yolu,
püskülünün ucundan bir parça
yakmaktır. Gerçek ~ ek kolayca
yanmaz, yandığı zaman kül bırakır
ve organik bir kukusu va dır. Sentetik ipek ise hemen parlar ve kimyevi bir koku verir.
İpekli halıların fiyatı, dokuma ustalığındaki inceliğe, santimetre kareye düşen düğüm sayısına ve tabii büyüklüğüne
. bağlıdır. Günümüzde, ipekli halılarda genellikle santimetre karede 64 ila 8.1 düğüm atılıyor. Ama daha inceleri, , örneğin 144 ila 196 düğümlü halılar da bulunabiliyor ve tabii ki dah.a palı.alı oluyor.
Son olarak, yine halının arkasına bakmanız gerekiyor. Yünlü halılara kişilik ve
çekicilik kazandıran düzensizlikler ve dokuma hataları , ipekli h;:ılıcla sadece hatadır. Fiyatını arttırmaz , azaltır.

lstanbul'dan

İstanbul 'un en iyi halıcıları genelde

Hazal Halı
Mecidiyeköy Köprüsü Sokak 27-29,
Ortaköy,
Tel: 261 72 33
• Arasta Bazaar 161, Sultanahnıet,
Tel: 516 89 45 , 517 76 96.
Zengin balı ve kilim koleksiyonıı .

Seçmeler

Tel: 511 05 50.
Büyı'ik bir balı, kilim ve deri

magazası.

Orient 66 Halı Sarayı
Nuruosnıaniye

Caddesi 66-68,
Tel: 527 32 04, 576 39 06.
Halı, kilim ve deri ürünler.

Cağaloğlu,

Öztarakçı ..
..,.
Mim Kemal Oke Caddesi 5, Nişantaşı ,
Tel< 225 19 68, 225 19 54 .
Bıı k6klii cıile kl-lrulıışı1, üç kuşaktır
seçkin halı/ar S/lnuyor.

HerekeHalı

Şengör Halı

Nuruosnıanıye Caddesi 57, Cağaloğlu ,
Tel: 513 64 74, 526 60 33.
Oryan/al balı ve kilimler.

Cumhuriyet Caddesi 47/2, Taksim,
Tel: 250 73 03.
FCA Şengör'ı'in di/J,er şubesi.

Lapis

Şişko

'Nuruosnıaniye

Caddesi 75-77,

Cağaloğlu,
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:=.--==büklümleri düzensiz olur.
Anadolu halı ve kilimleri doğal ipliklerle --yünlü, pamuklu ve ipekliyle-- dokunur. An1a en yaygını, atkısı
(mekikle enine atılan iplik) ve çözgüsü (atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler) yünlü olan dokumalardır.
'
Köy halılardan farklı olarak "şehir" halılan, pamuklu atkı ve çözgüyle de dokunur. Kilimlerde kullanılan_ pamuk ipliği, boyanmamış doğal yün ipliğiyle elde
edilmesi müınk:ün olmayan, dunı bir beyazlık sağlar.
İplikleri renklendirmek için kullanılan boya son derece önemlidir. Doğal kaynaklardan --bitki, mineral ve böceklerden-- elde edilen boyalar, ticari dokumacı
lık sektöründe bir süredir tekrar kullanılmaya başlandı. Bu boyalar, yüzyıllarca
bozulmayan son dereae al1enkli ve
aynı zamanda canlı renk tonları yaratır. Oysa, kimyevi boyalar cafcaflı
renkler üretir ve zaman içinde do-

Osman
Halıcılar Caddesi 49,

TSTANBUL THE GUIDE

Tel: 526 17 08.
Yabancıların favorisi,

meşbur batıcı.

Sümerbank
İstiklal Caddesi, Beyoğlu; ve Eminönü.
Bu devlet k1trııluşıı, gerçek Hereke'ler ve diger
el balı/arını uygunjiyatlarla sımuyor.
Topkapı Sarayı
Topkapı Sarayı

Hediyelik Eşya Mağazası
Müzesi girişi , Sultanahmet,

Tel : 513 31 34
Korıycı yöresi kilimleri ve kilim aksesuarlar.
Yeda Halıc ılık
Ankat'a Caddesi, Güncer Apt. 45/ 1,
Cağaloğlu, Tel: 512 16 61 , 522 86 88.
Kilim. yastıklar ve aksesuarlar, halılar.

' The Guide Istanbtıl de rgisi hakkın
da daha fap.a bilgi almak için;

Kapalı Çarşı, Beyazıt,

Tel: 264 25 27.

