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İSTANBUL PAYİTAHTINDA
OSMANLI
PADİŞAH PORTRELERİ

S

B aşka

Tophane -

unavelnanKıraç

bu albümdeki padişah gly-

çilılnln

sı1eri dıQer kaynaklaı ıa 

kendi Ozel

randıQında g6rülecektır

kolekslyonlaımdan

·19
YOzyıl
Porıre
AlbOITlO"adıyla O&rledılde
rı Osmanlı Pad,şah

releri, Prol

Dr

Port·

GOnseı

Aenda'mn Orıs6z\J ~ geay yayınlandı
Ponrelenn Augusıe Bop-

pe'un torunu Caıherıne
Boppe taratından saıııa
rak, Antikacı Ahmet Keskıoer aracılıOı ile Suna ve
inan Kıraç kolWıyonuna
katılmasıyla başlayan bu
serOven, Osman Gazı'den
il Mahmud'a. otuz padı
şahın yaı)lrboya resımlen

nın, ltatya'da Anı Graliche
ıaralından basılmasıyla

Türicokuruna

kazandırıldı

Bılındı(lı gıbı, Fatıh Sutıan

Mehmed dönemi,

padışah

portrecılıQının yerıeşmesı
bakımından

bO

k Onem

taşır Ôyleki, Fa!ıhSutıan

Mahmed çaQdaşı Avrupalı
hOkOmdartar g,bl, tablolar
va madalyonlarla kandı
ımaıını dOnyayaıanıımak

lçın bir çok ltatyan sanaı
çısını saıayına daveı

atBunlardan Genııle
Bell in/ ve Costanzo de
Ferrara gıbl ustalaı. Fatıh
lçm p0f1reler, duvar ıasım
le<i yapmıştır. Aslında yalnız Faııh Sultan Mehmed
dônemında cleOıl. Ttlrk remıştır.

sım gelenegınln kOkenı

ki,

oıanO.smanh M ınyaıor

dan,yeniçenlerin başJ ıt)m ı

Sanatı

andıran

ile tanh

krtapların,

mınyaıurleyen nakkaşlar

bir tor tanh belgeoliOı yaparak. olaylan ve adı geçen padışahtarı oıumsuz
ıeşıırmışJerdır. Bu bakım
dan. albumdekı poroe18fde dekorlar çok zengındır
Padışahlar süslü yastık·
larla donatılmış sedırler
de. geleneksel bıçımde
ayaklarını toplayarak oıu
rurlar Ôyle ki, sadır orıo
terı ve yasııkların r&nklen
ve desenleri, her padışah
portresınde !andıdır. Kımı

6rtu ve yas!ıklardakl motıller, ışteme sarıaıı üzeone araşıırma yapacak
olan kşıler lçın bır kaynak
nıtelıQındedır

Prol Dr Günsel Renda belımıQı gibı tüm
bezeme unsurları 19

da'nın

yüzyıl Osmanlı Sanatı'nın
neo-klasık nııelıkli moııı
dunyasını yansıtır. Yıne

Eski Oal.ata
Köprü

kollekbl aıetye çaolarak gOn)len bu
tekbir res-

ehnden

çıkmadır

Meşhur Recep Baba ve İbrahim Usta'nın Yeni yerleri !

Çi.ınku porırelerdekı

Oslup
ÇOkkesindir ve,
1829'dan Onca yap ıldıQı
lçın, en azından il. Mah mud dôoemırıe ıanıklık et·
miş bir ressama ait olduOu kuşku g6t0rmez. Bu
ıutar1ıtıgı

~:ı~:ı=r:ı~~~~
na dad~lnmekteyarar
var. Suna Kıraç'ın kıtapıa
sOyleclıQI en Onemlihusus
ıse şu: "Koleksıyoncu ola·
rak herzaman sevdJQlm
parçalan topladım. Bu anlamda sadece toplayıcı
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altı 'ndaki

CAYEVİ'NIN DEVAMI
1
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NargileUstaları

albCım,aslında
samın

N° 75

TARiHi
ERZURUM

kullanılagelmışbr
lışması

CAITT. DUON
lstanburdan ~ bır S6da Tarılıı Galata Kôpnısü'nde, nargıle ı,ryaJı.ılennıyıllaıca hizmet veren emeklaı narpı/6 ustalarıRecep Baba
ve ltxahim Usta. anılarla yııl<lü K(Jpri)altı'ndan uzaldaşmanırı buroklu(Ju,çınde yenı yerlerinc/6sıJrdunıyorlar bu hızmeı/ennl
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FerruhDoğan köpürd

~--------------,

rından

1921 yılına kadar
O!kemızde Oç kez Fransa
adına g6rev yapan dıplomaı ve sanal tanhçısl Au·
gusıe Boppe tarafından,
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konusunda da

~Az.u.Neıs.wı'ınSıvas'Uılu

Aksıtakdiroıt.lailı .... Ozgur~·
~açmtŞdanreatnıideolOfı ..

oanıeleloriıı oı.ırvmu bıldırmesonın .,._

alınmış bır padışahlar

t&(ll oldul)unu ~ ıçın. aram,zca
geçen koııu,manın Ozet,nı akıaııyo

-

albOmOdur AlbOmOn res-

ıemıze uzı.ın zamandır çızmekle olma
tının necıen.nm de bu savıp oıan
ıııancı olOUOunusOylOyor OOQan
Azız Nesın,n Sıvas lıonu,masınm
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Eôıtır~~tıiÇi
nwın gazeı.yı

nedenle bizi

harikulade Her araştır
mutlaka bulunması gereken
bu albi.ımO, meraklıları,
Kelelik6y
Cad. No.35
BUyOkdere ,Keleh kOy lsıanbul adresınden edıne-
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de tıııı)ladtQını,... bu
fıddetle lunedıt)ını

Ben. ıııı.ıon korıufmamızda 6nce-likle

gazeıem,zın ı.;:ı,,.mıerwı yazısı

na kanvnad•Oını. tıeıkesın yazdıı..la
rındaıamazguıolduOı-n,ıtc)yladıııı

AncııkDot)anE616nlngazeteyıb90-
ladıO•nı sOyleyınce durumu cteOer

lıche tarafından basılmış

macının kııaplıQında

çok

cıdt;ljsavaşlatY9tdıOınlW'laf'ldıOıgaz•

ler ıçın şu küçuk rıoıu ilet·
mekte yarar var Omeo,n ,
albüm, haJya"da Artı Gra-

sı

AOultoı ı 993

,,nı eıeşımyoı ve6zgılı10k ad•rıa

lışmayı edınmek ısıeyen

lendireceı)ıınekladim

Buadamnereyebakıyor?
Aslında

bu adamın nereye bakt ığı önemli
değil. Tip i önemli; çünkü, eski Beyoğlu'na
mahsus bu tipler, artık tarihe karışmak
üzere . Fotoğrafın çekildiği mekan ise
Galatasaray Usesi'nin önü.

vqmak

datıa
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KOSTAHTINIYYEHABER-

ı,k hakkı yoktuı

Kendı ad,mıza
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rak elde eımış olmamıza raQmen) temeıwıdeyatanger,çekdebt.ıdur
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AYRAL

ıseanmı
Taksım Gezısrnın ortayerine
kurulan Beyazperde'de. daha
Once ızleme olanağı
bulamadıQımz, ya da, salon
bulamadıQından izleyiciye
ulaşamamış Turk filmlen
g6sıenııyor lsıantıoı
BüyükŞehır Beledıyesı KUltur
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yarar vardır

oeo,mızı btimı8me raıo,nen. s.ayın Do-

AtbümOn ressamı belli ol·
masa bile bu portreleri
gOnOmOzekadar ıaşı~an,
saklayan ve bülOn bunları
günün bırlnde Türk okurlarına bir kı!ap halırıe getı·
rerek kazandıran Suna
Kıraç ve inan Kıraç ikılisl·
nl bu çalışmadan 610rO,
Prol Dr. GUnsel Aenda
ile birlıkte kutlamak gerekır Ayrıca bu Onem1ı ça-
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r.ı:s•ndakı&avnnıTuflııye·rwıtıuııur,ıçs,
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İstanbul

tepehk ısa, Fatıh
Sultan Mehmed 'e kadar
Kısaca.
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Salı pa za rı

S ır amagazalar

heıbm bır belge Ozemgı
taşımakladır ôrnegın Osman Gazı'nın gıydıQI sarkıth burma sarık, Osmanlıya ılışkın kaynaklarda
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çıiOımlz

ye rde Na rgile içilmez

ılgıyle izlenıyor

anımsatan etlunlıkte,

lsıanourun çeşıtlı semtlenndeo
gelen aileler, çoluk-çocuk füm
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EFSANE KULESi

EKiM 1993

SULEYMAN
DEMİREL
CAPITOL'Ü
AÇTI

Mövenpick Hotel ' den Türk ve
Osmanlı mutfağının tanıtımına katkı
TUrk Mutfa()ı'nın lanıtımı

demonstrasyon yemeOI

amacı ıle Almanya'dakı

verdi . Almanya'dakl

Mövenpıck Hoıellen

M6venpıck

Vıyecek-içecek

Aralık

MOdOrlenve Execuııve

Hotelleri' nde
1993 ve Ocak
1994 aylannda 'TOrk

Şellennden oluşan

Mutfa()ı' haftası

Alman kalılesı 26-31

düzenleyecek olan
Gurubun amacı, TCırk
MutlaQını tanımak. Bu
amaçla da saraylardan

A{ıusıostanhlen

arasında isıanbura
oekfı

Grup 30 AQusıos

1993akşamı

lsıanbut

MOvenpıck Hotel Kazan
Aestauranna bır
tanışma ve

Kız

•

N«Jlm AK KOHEN bl ld lrl)'or .. tsıanburun Anadolu
yakasındaônflrnljt.-ııcaretveeoıer,c:emenıe1uızı

olmaya adar !10r1}nen
Capıtol 18 eylül 1993 de
Cumhuftıqlıanı Solfl)'man Dem.el'ın de ııaı,ıcııoı
tıırııorenı.açıklıCapılOlikısiotoparkiiçalıŞV90J
1ııreoıeı-meoıezıoımaıırızerealtıkattanoluşu
'fO'Capıt0ıı:ınıırıen.oz~bırıııe01ence
meı'lıezletı

Burada

Batık Pazan'na , Mısır

kadar uzanan
bu de inceleme gezisi

çıkarttığı

Constant,no ole .

amblem
parada. pulôa yer almış, hana
,_m olmul bıf
Buradan Uskodar. Saraytıumu,
Süleymanıye. Oormaoançe kıyılan g,bi
lstarıourun en Onemlı bOtı.:ımlen
Qôrülebılmektadır . O coı}rafi konumuyla da
durumundadır

Bırıa o gunun. o yılın . o çaeın
lstanburull\Jnıum Ozellıklen . renklen,
be(ıenılen. zengınlı{lı. yolc.sullu{ıuyta

zaman ıçınde

aldıQı ışlevler1e de Onceşehır
bu parça olmuştur
Özetle. bır e!sane kulesıdır ve bu şehnn
sımgesıdır Bız de. bu sımgeyı resımler ve
planlarla des1ekleyerek,Çelık Gulersoy1a
kultun.ı ıçın ayrı lmaz

bırliktebırkıtabınıyaptık

Bu nedenle
bemm ıçın ayrıca çok buyuk
ve denn bır anlamı vaı Çalık Gulersoy
Kulemn ıarıhını ve elsarıelen yazdı. benım
de bmannı kullanımına aıt bazı Onenlenm
"Kızkulesı'nın Kıtabı"
Kızku!esı·nın

vardı.oboltlmueıealdım

• Kızkuıesı
,ımd lye de(ıln

-

Kuıenınuzunbır
olması

sah,p
ve konumu ,

birçok

ışlevsel

____
. -

-

-

geçmışe

uQramasına

neden

ıçın ku!eyı

olmuştur Çeşıli

zamanlarda çız,tmış gravürlerde
görOlebılec&Oı gıbı 1719'a kadar ahşap
otan kule. sonra kı yıllarda kargıre
çevnlmış. zaman ıçınde gunı.lmtızdeki
durumunu alıncaya kadar gön.ınlış
bakımından da bır çok deQışıklıQe
uQramışıır

1943yı1ınakadaıklgö<On0mı.lnun
Azız zamanındaki ıammn bır

Sultan
sonucu

olduQurıu belırtılmektedır
Eskı

Eserler Encumem,kulanın

oıurduQu

kayanın etratına rıhtım yapılmak suretıyle

meydana gelmış otan bu kUÇUkadanın
üzenndeki ambar ve gaz depolan gıl)j
eklenn kaldırılmasına kulanın
doQusundakı Mahmut il devnnde yapılmış
otan atışap kısmın tamır edılmesıne ve
kule ıle dendanlı duvar1anndışındak.l dıOer
eklerın kaldırılmasına 1943 yılında karar
vermışıır Kat dı)Şemelerı. kubbe kısmı ve
etrah kurşun kaplı baırak dtreı)ının
tıeıonarme olarak yapılması ıçm prote
hazı{1anmışıır Onarıma 1944'de
başlanmış. rıhtım etrafına anroşman taşları

atılmak sı.ıretıyle

ada tatıkrm edılmışbr
1959 yılında M,lli Savunma
ıaralından ·radar ısıasyonu" ışlevı

Kılkulesı'ne
BalunlıO ı

verılmek ıstenmıştır

Bu proıe kapsamında

sadece kule korunmakta kuleye ek eskı
duvar1aryıkı larak alt kata t&kmkbOIUmOst

~ta

ıse

- -~~

-

.--..::..:ı_

değışımlefe

erat yatakharıesı ve yemekhanesi

saran yerı

-

bır bına 6nerısı

geımlmekıedır

O zaman kı Eskı Eser1erEncümeni bu

onen ıçın dış duvarların ırıceltılmestnl,
pencere yenne mazgal delikleri açılmasını,
Uskôdar taratındakı ahşap bölümün ancak
ıç kısmında deQışıklik yapıtabılece(ıin! ve
dış duvar1aı ıçıne yapılacak yeni binanın
mevcutdendarılardan yükseQe
çıkmayacak bır çatı ile OrtOlmeslşartını
geıırmıştır

Hazıran

Mılli

Savunma
Balı.anlıQının iste{lı UzenneKızkulesl'nln
"Oemz Kuvvetlen Tesısı Mayın Gözetleme
ve Radar lstasyonlaıı" olarak kullanımı
ıçın yer1ı ve yabancı uzmanlarca
çatışmalar yapılmıştır Nato Denız Grup
BaşkanlıQı'nın yeniden aldırdıOı röleveye

7

1965'de

g0rebü1unayrıntılarıyla

ele

Kule, gUnumOzde,BoOazıçi trafıQı ,çın bir
ara ısıasyon olarak kullanılmakladır
Şımdi ıse KızkuJesı içm yapılacak en
Orıemlı konu, çeşıfü kesımlerden
konuşmacılar davet edılerek K ı zkulesi'nde
bır panel düzerılemek olmalıdır ônenler

proıede bınanm zemın katında

benzeri Llzbon'dakl Belen
Kulesi, yam kıyıya yakın kCıçOk bır adada
bır kale lle kulesınden oluşan bina ile
Bnghton'dada benzeı1eri oıcıucıunu
OQrend,Oım bırıalar konusunda bılgl
alınmalı, ne şektlde de0er1endinldıklen
Kızkulesl'nin

• B i nanın
6nerin lı

için sizin
ned ir?

Kızkulesı;"Salacak

sahtllen - Oenız - Kule"
butıJnlOı)ü ıçerisınde
duŞOnülmelıdir

Salacak kıyılarından
Kule'nın görilnı:ımO de
en az kule'den cfıQer
bOlumlenn
g6rulebılmesi kadar

almaktadır

BınanınkulebölümUnünkatları

Çaı)d•f

kullanımı

yemekhaneler, yatakhaneler, ısı sanıralı
J000fatörhacımlerı, üst katta ·operasyon
odası. plotııng odası, radyo-link santralı,
film odası. alıcı-verıci odası yer
astsubay

yaıakhanehn, asısubay yemekhanesı

6nemlıı:Jır

olarak, kulenın etrafı balkınla çevnti Ostkatı
kumandan odası, subay yatak odası ve
duş-WC olarak düzenlenmış Çatıya ve
sonradan ku!edeluen üst terasa radarlar

sıyah, l~ız yeşılı gıt:ıırenklere boyanmış
çehk cam kooslruksıyonlar1a kıyıya

Bu bakımdan

yerleştırılmış

otarak da kullanılması

danışma, lımonluk,

. Akvaryum...caleolaıakkullanılabılır

kıremıt kırmızısı ,

sera, satış Omtelerlgibi

ıesisleryaplabılır Kuıemn·seyırkulesı"
denız etkisının yanı

Genetsekreterioldı.ıQum
deme{ıın geçıcl yörıetım
kun.ıluProl . Mehmeı

Bayhan başkanlıOında
Elsarıeıe, :

laser, ses, ışık, muzık
yaıtlımıylave suda dalgalanmaıar1a ıeatıal
biçimde gOnünbe!Mzamanlarında Kule'de
S0fgılerıebılır Bınanın , "btr bOIOmO
bOŞ
bırakılmış" duvarlaıına yapılacak ça!)daş

araştırılmalıdır

mutlak.

görOlebllmesınl saoıayacak,

NıkahKu!esi

ıaııtışılmalıdır

alınan

sıra O~üdar, Saraybumu, Süleymanıye,

Dolmabahçe kıyılarının , bu noktadan
gö<meyenler
oralara gıtmek isteyebıleceklerdır Yapının
diğer bölümleri
Etsane Kulesi

sanal ürünleri olaıak lreskolarta, bu
göndermelerle: iç mekan elemanları
yoluyla da geçmışle ba(ılar kurulabıhr Bu
OÇkullanım Ooerisı tek-lek ele alınabileeeOi
gibi, akvaryum sabıt kalmak üzere. diQer
öneriler penyodık bır takvimle, bır1ıkle
düşOnülebllir Hahanın belli gunlerınde
elsane kulesJolarak kullanılan kule, dıQer
zamanlarda da nikah kulası olarak iŞlevını
sOrdtlrebiNrBu lonlısıyonLarda kullanılan
tıaıekedi mobılya elemanları cale, nıkah
merasımi ve elsanelerin izlenmesı
sırasındaki kullanıma göre 6nceden
düzıinlenebihr Buradaki iç mekanı
deQışmeyen oııak mekanlar lıeıışlm
merkezi, mutlak, ofis ve WC grubudur Bu
mekanlar her OçiŞieve de hizmeı
edebilmek1edirler

alı,v•

rölöveler ıle bırtıkte
fırıınada rüzgar kulenın fenennı
kulenin geçm rşten gunOmuze
söndurünce yolunu şaşıran
kadar gelen pek çok gravürüne
Leandros boı)ulur Erıesı sabah
ve resmıne yer verılmiş Hıkaye
cesedı bulunduğunda Hero ' da
kısmına gelınce ; her gün
kandını sulara atarak ıntıhar
OnOnden vapurta geçtığimız
eder"
geceleri ıse kıyıdan ımrenerek
isıanbul'un ona yerınde uzaktan
baktığımız bu şırın kule ıçın
bakıldığında lam bır bıblo gıbl
sayısız anekdotun yer aldığı
duran Kız Kulesı'nın öyküsünü
kıtapta Gülersoy , Ovıdıus'un
okumak, kule rıostalıınızi
efsanesi Hero ve Leandros'tan
ıazelemek ıstersenız, Kız
şöyle bahseder: ·sestos·takı
Kulesi'nın kıtabım mutlaka
Afrodit Mabed i rahıbelerinden
okuyun! Çünkü orada yalnızca
Hero , Abydos kOyOnden genç
Kız Kulesı'ni dağıl, yıtırdiğin iz
Leandros 'a tululur . Genç aşık,
anılarınızı da bulacaksınız
her gece den iz, yüzerek geçer
H . K e m a l ÇAGIN
ve sevgılisi ile buluşur Bir
~

evınln bıle dıuvam,a

kullanılmıf?

bir

rı,lfl8fkazJg0r0nOmOnde

bınadır.

hangi amaçlarla

ıonaına ııalooıı. bıfsınama

ve çocuk Mlonlan mevcut otan ça~

Kızku1esl ılzce ne anlam Uade ediyor?

sembolu

Oçadet

k0reıelperôeM,Bow1ing,bılardo.lıı.z8foyunları

yapıılar .

olmuş .

kentın bır

Agora·a, Ca

konser. delıle. ı,raııo g,bı
katlardanlzlenebiliyomıuş C9'ıtll

duzerılenecek

buyulıluluefde

Çarşısı'na

Kııkulesı Uskı.k:tar Beledıyesfne

taya

Eı,tence merlıe.zleoodeıı

pıtoıunyayaalanınınodaknoktasıolmasıımı,

gösteriler butıin

kulesini

Leand re et Stamboul,

EKiM 1993

Sunay Akın, M acıt Eren,
Kıymet CoşJı.un, Mustafa Köz, Semi
Poroy'dan oluşmakta. Dernekler bence
demokrati oluşumun temelidir.
Demokraslmnvazgeçılmez alt yapısıdır.
EOıtid, oluşturucu fonksiyona sahiptır Bu
noktadan hareketle dernek vesılesiyle
Kızlıulesı konusunda bütün dökümanları
tek yerde toplamak. bu ~azı kurmak ve
kurumsallaştırmak hertı.ezın yaıartanabil
eceoı bır statüye kavuşturmak amacıyla

dernek kuruldu. Burada da binanın simge
deQenön planda tutuldu Kızkulesi
DerneQfnmamacı Kılkulesı ve yakın
çevresı konusunda çalışmalar, araştırmalar
yaparak kamuoyuna sumıak. Bu baQlamda ışlevıni kaybetmiş ve işlevsel eskimeye
~ramış diı)er binalara da dikkati çekmek .
Ôzetleyecek olursak: Dem&Oın amacı
Bı~m. sanat. kültür dallarının gelişmest ve
yaygınlaşmasını saOtayacakçatışmaıaı
yapmak, anılan dallar ve her yönü He
ü!kemızi yurt dışında tanıtmak, bı.ı dallarda
çalıpnlararasındayakınlaşmave
dayanışma oluşturmaktır

EKiM 1993

Odainsan
gibi
yaşamak istiyor
IC.H.MHıılKARA

Olldlıfyo,_

ıorumhJluOunuhaıııtatıyon:lu

·umudumuza, ınıan gıbi

ıankı imza kampanyasıyla llgılı

yaş.ama

ırııcıemızesıkıııkıyaprılmalıyıı

Beıge.·Ourıyadaveçeyremı.ı:oe

~olarııkbwbınrnozemerak

fl(kleıınıtndışev8fenboyullara

.... MY'IJ,ylt:yakla$fı'ıalıyıt"

geldıOını"veımzaeylemlıtnylıı

o.m.o,·ıwı

muy•

~ı tıörıyı

olıırak~n51r.S.,,
yum..,.ınrıvıcdanlanrıa

ıonr.ı.ı ımz.ıayan boy.tcı

Mllenmeyı"

çocuk.

ızı.y.nbiıyuklefeırısan

Bir elıl-i şikem'in evrak-ı me1rukesinden

uygun g6rdukler,nı

y ~~:o!.:

o=~~!..~.:..::

anarıbOyukQOOuı1iuOu,Q9Vl'lta•
tıl

Ankar•Devle!SenlonıO..
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Soh•t
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puz
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Carrerasve

haberimızde ,

Refah

Partısi

Genel Başkanı
Prof . Necmettın
Erbakan'ın İstanbul H
örgülı1ne verdı{ıı

ıahmatla "Beyo{ılu

ilçesini istıyorum •
dediOini yazmış1ık.
Geçti{ılmiz günlerde
Anavatan Partısı
Genel Başkanı Mesut
Yılmaz da İstanbul
Beledıyesını ,sıedı

Beykoz ilçe
örgOtünOn
düzenlediğı

sünnet

şöleninde konuşan

ANAP Genel Başkanı
Mesut Yılmaz,
·\sıanbul Beledıyesı'nı
venrsenız,

beledıyeleri

bugün

ıçınedüştüklen

yolsuzluk
balaklı{ımdan
çıkarırız" dedi .

Gözler
ister ısıemez sosyal
demokrat partı1ere

çevnlıyor. Beyo{ılu

gibi tarkh ku1tiJrtenn
ve azınlıkların
yaşadı{ıı bir ilçeyi ele
geçırerek neyi
amaçladı{ıı apaçık

ortada olan bu ıstek
ile, kendı
dönemlenncle de
rüşveı ve yolsuzluk
söylenıılerinın ayyuka
çıktı{ıı bilmen dı{ıer
partının lsıanbul'u
lsıemesrne karşın,

Cumhuriyet

sosyal demokrat
partiler ne yapıyor?

emııklefj ııga·

0,511:bır

sı

garanın dumanı bıle tıyaıronun
~mdey30murbulutug,biyayıı,.
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geldı

oradalzled,Oım

Aradan geçen

eTASARIM
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~1'11>11111\1

..-~

nu yazmaya do(lel

OoOal gefekyol(.

Sizde onu (vediğerlerini) gazetede okuyun.

yayımladı{ıımız

t:ıoyunca,Oızlanndan

etmeolden

sesesahıpolduklarını.kons&rle

gibı şaşırdım

yılartıerşeyıôeğıştımııştıSeyıı

sayımızda

ekSık

yordu ik.ısolısbflnemuhteşem
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Daha M>nıakı yıllarda Aspen
ôoı·cı. o zamanlar SOCMfdıe ıatıı
y;t?an Vehı.ıdı Menuhın·,. Jt.an
Pıel'rl Ramparı 6zel olarak dın
v,nır sonıa Aspındos'ı ,

Şoındı ....,..._
tofl . ı...oetıorıı ı.aoı,o,n,z;ıı ve guzeı,o,,ı,.zı bu
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KorıMfın

oıeıalı hıç
yanıırı

Se zer DURU

Deram, on/ki

ıytasmda

TERBiYESiZ TABAK

EKiM 1993

SHP'li Sanayi

Bakanı

Tahir Köse'yi son kez

T.C. Yasalarını
bakanlar d--

11

uyarıyoruz:

KIZJLTOPRAK
HATIRAL
"AnlanıOımanılarıKızıMopralcismlllevemıeminrıedenl,

bu yöredeki bir konaklan bu dôrıemi fzlediOimiçindir
Korıağınyap,sı,kooumuvekullanılaneşyaıarhakkıııda

•
ıremez

blrazbılgivermelıle, budevncanlaııdırmayaçalıştım:
Nezıh

Neyzl, eski bır KadıkOy'lü. 1341'00,

yen, ıarıhle 25

Atalık1923'ıeSı.ı/taııahmanedOnyayaaçmış gözlenrıi.
OyılKızıhop,ak'tanannesiveağabeyislıle

Sutıarıahmere 1aşınmı;Jar Recep

kirayla..

Neyıföirı

iki yılı

Peker'inevine,
Suttanahmeı'te geçmış. daha

$Ollr.1Taksım'deotunnuşlaıve

1929'dayenioofl

K,z,Mop,ak'adOnOş ...
VebudOnOş,ondOrtodası.ikihamam,,ıaşıığ, . kııeıt.

azeıemlz, ülkemizde
paramparça durumdaki soyal
demokraı harekele zarar
vermemek için sarı, SHP'Ji
olmasından ötürü Sanayii Bakanı·nı
ve Bakan1ığı'nı, yasalara
uymamaktan ötürü mahkemeye
vermemekle direniyor.
Bu nedenle, SHP'li bakanı uyarması
için başvurduğumuz Kültür Bakanlığı
Müsteşarı Prof.Emre Kongar
bakınlıkta işlere hurafeler karışıyor,

G

·o

SHP'li Sanayii Bakanı Tahir Köse , Kostantıniyye
Haberleri adını tescil etmemekte direniyor.
yapılacak bir şey yokl"

diye yanıt
verdi. SHP genel başkanlığını
bırakan Prof . Erdal İnönü de, bir
davette
sahibi

olduğumuz telefon görüşmesinde

"Bunlar sosyal demokrat değil ki: oy
alınabılecek kanalı burası gördükleri

karşılaştığı gazeıemizin

veriniz, mahkemeye

veriniz" diye

yanıtladı.

SHP Milletvekili Prof.
Mümtaz Soysal ise, yapmış

Mahkemeye gidiyoruz: yasaları

Yani bOIOnbır "ömOr"Kızııtop,ak'la geçmiş.
Ama "haMııarı· noıııaıamak

Sanayi Bakanlığına ikinci ve son kez
'Kostanıınıyye Haberleri' adını tescil
etmeleri için başvuruda bulunduk. Bu

toplamış
Beşb61CirndetopladıQı anılamıda Neyıi. Osmanlı

ardından da tazminat haklarımız için
ticaret mahkemelerine

yasal

::k,~:;;~~~z~orunması

partinin onurunu korumak bize
kalmadı: çünkü biz elimizden gelen

~k~~ş~~=~,;.e bodrumuyla"'lıöşk'On 1968'08

uygulamayanlar cezasını çekmelidir.

~~~~~~.~~:~ds:,.;u~=~ı::~~\ne,

için bu partide olan insanlar . Tabii
mahkemeye veriniz!" dedi.
Bu durum karşısında, sosyal
demokrat olduğunu savunan bir

C. Ayrarın konuya ilişkin

açıklamasını "Veriniz efendim.

her türlü etkinliği kullanmayı denedik.

için

mOmkOn
mO?

:!!~~~;::'~;~==?!t:~r=
kıtapıa
1

~~°i!:ı':::tbı~~~ ,~~ıı:!

çıkarmış. Anıların eksenıne KıııltopraJııa yaşadı{ıı köşkü
atmış Neyzi, ama k6'kJeblrfılıte Türkiye'nin 70 yııa
uıanan bu zaman di~minı:le oeçirci9 degişlmın canlı bır

=ı~bi~=':n~s!~ı Anıları'na ayrılmış.

------------;:===========================:;
!yaşamayıpdaduydu{ıuanılarıoplamıgibı .lştabırkaç

Başlıklarına bakılacak olursa bııntar. daha çok Neyzi'nln

başl•k : "layla Hanım Anılan, Hakim lsmaıl Paşa Anılan,
Sırrı Paşa Anıları, Yusuf Razi Bay Anılan , Navlıa Nayzl
An,ıar, ...•

Ama, anıları

Nayıı"nın doğum tanhıni verdı!}ı

ilksaıırdanokumayabaşlayınca6ylaolınadıOı

geriye d6n0şleııa oldu{ıu
gibi, zaman zaman da ileriye atlayışlarla . sıçramalarla
anlaşılıyor. Nayı!, anlaıııken

aralarındahağıantıkuıulacakolaylarzıncirini blıtıirlna

beis gOnnOyor
ikinci bô10mCın başlıOı : Osmanlı Yaşamından
Neyzi, eski yaşam

aklemekıe

Cumhunyeıe ... Bu bOIOmde
de

fıslubundanoldukçacanlıveçarpıeıOmeklarvariyor

Yemek adabından

alışverişe , f1'I va bahçe ltapılamw;ları
soba , manga1.l<.apı0rtülarineoldtıkçaıengınblr

malzeme,.,
Bu arada Cumhuriyaı kurutmuş, Anl(aradevlat mer'kazl
olmuş . Yaşam biçimi de yavaş yavaş deı)işmekıa
Nayı:i,anııarınınOç:OncobOIOmOndebu"dağışim"i
kalemlnedolııyor. BOlümbaşlıklannınçıışıtlırığıtıu
anılarınıangınli{ılnın

blrgöstergasi:Yaniyaif(lm

dOzanl. hukuk,e{ııtlmdevrlml.yenlTCırkç-e. har1devrımi.
TOr'kçııKuran.doktor,eczanevaraçe1eler, plaklaı , eskl
TCırlıçeparnlar,musiki. kıyafatd8VYimlvaşapl<.akanunu ,

Etrafta çöp görme olanaksızfığınızı
dikkate alarak size bir büyük çöp
yığını fotoğrafı yayınlayarak

hizmette bulunmak istedik.
Dikkatle bakınız çünkü çevrenizde
çok az görebileceğiniz birşeydir

mazarıaşlan,tu{ıralarvehitaba1aşları.1ııkkava
tilrbalarinkapatılması.ıakvlmvesaaıdevrıml.llktıeykal,
olıkadankıloya,kadınhaklan , soyadıdevnmi, bayramlar,

ı

yerli malı

Saıtlsyanı,MenemanlsyanıveKubılayOlayı , Tür!<Qa
ezanınkalk.ması ..
Beşinci

lstanbul'un nüfusu neredeyse
onbir milyonu bulmuş. Bunca
insan çalışıyor, öğlenleri
işyer!erinde, akşamları da
evlerinde ya da sokakta yemek
yeme durumundalar.
Yani bunca
insanın yaratmış olduğu bir talep
var ortada. Arz edilene
baktığınız , zaman yine o uçsuz
bucaksız özgürlüğün, akıl atmaz
umursamazlığın getirdiği

kalitesizliği görüyorsunuz.
adlarını yazmaktan

Artık

usandığım

lokantalar, kebapçılar, büfeler
pisliği ve kötü kôkmuş, bozulmuş
malzemeyi umursamadan
sergileyip satabiliyorlar. Öylesine
prim yapıyorlar ki-bu kuruluşlar,
batmıyorlar, işsiz kalmıyorlar ve
insanlar da inatta buralara
gitmek zorunda hissediyorlar
kendilerini .

lac:laanlanıklannıngOr-se(zerıg,nlıOınisaOJamış.

B ~;~;~J~li~r~;:;~~jf
~~~;:n~~::;:;;l~:~L~;f
tE~·l=rı~~

geliyor,pishğikaldırıpbiryerlereyığı·

seripdahadüzgOn , dahaıemizveıez-

çöpdağlarıartıkgerçektenyazacakbir

yorsunuz ; bu seferde çöpler

zeıll servis yapmalarını öneriyorum .

şey kalmadığını ispatlıyordu bana .

ınsan!arölüyor.

Ama sizin de bildiQiniz gibi , yürOmekle

Gazetelerde boy boy resimlerle lokanlaları denetleyen ilçe belediye başkanları, mutfaklarının pis ve sağlığa aykırı
olduğu gerekçesiyle lokantaları mohürlOyorlar, ve kapatılanlar arasında
bayağı da ısım yapmış olan kuruluşlar
var . Şımdı beyler, bakın sizlerin anlaya-

Belediyeler insan sağlığını hiçe sayan

kaldırımların aşınmadığının varsayıldığı
bir kOltCrrdeyaşıyoruz; bu da bana inanıımaz t>.racı veriyor . Sız yazıyorsu-

nuz , anlatıyorsunuz ama, kimsenin
umurundade(jil, kimse kulak asmıyor.
Geçenlerde biraz da 1otoğraf çekmek

,ni,;:;n:,i,iirj'i7r,r.iri,rai;;;:;=ru:;:=.::n;;;;;;rm'i1 cağı dille

bir

1
MM;WMif
l'/l :J1lflUCillfillfll
WM
ll:4
MIaıa:g;1~ye1

1

Kim ne derse desin, hangi çev·
reel kuruluş hangi eylemi yaparsa yapsın. siz lstanbul insanına denizi temiz tutmayı birebir öğıe1mediğıniz sürece denizleri ıemizreyemezsiniz. lstanbul'un yeni hemşehrıleri de·
nizi gOrmeden gelmişler. GörOp
bilselerdi, ya da bu bilinç onlara
veri!miş olsaydı istanbul'un ba·
lık tüketimi bugünün yüz katı
olurdu, hem de. insanlar biraz
1osforia tanıştığı için daha ça,

lışkan ve sağlıklı olurdu . Adam
Anadolu'nun bılmem neresin-

den gelmiş, Boğaziçi'ne lok.anta açmış, ticaret yapıyor, tum
artıQını pisliQini denize dökO·
yor; hem de herkesin gözü
önünde umursamadan yapıyor
bu işi. Ne orada yemek yiyenin
umurunda , ne de gelip geçenin: adam özgürce yapıyor bu
işil Bense bu inanılmaz tablolar
karşısında hayretler içinde donup kalıyorum .

ceğim si·

ze :
iMAM
osu.
RURSA
CEMAAT
SIÇAR.
fşıe, sizin
bu ne·
denle, ıokanla fi.
lan kapatmaya

• sıanbulBOyllkŞehırBeledıyesj

KOltOrlşlariDaıraBaşkanlıOı

1

Yayınlantara!ındangeçenyıl

basılan"Grav(lrvaSeyahaınamelerde

lstanbul"kitabı , 18. yüzyılsonuve19
y0zyılıyansıtandajer1ibirinceleme
kılabı . NeclaArsfanıaralından

Lamartine.Moreau.fauval ,H.
Valentin,Hoboouse.Brindlsi,
Townshend, Moreno, Tctıiha!chatt,

haıırlanarıbukltabınenönamll

BuşsiarraveHervag,blsanatçıların

OzellıOi ise Doç. Or. Semra Germaner
ileblr1ikta5yılboyuncadokıora

240'ayakıngraVUl'UnOnyaraldıOıbu

çalışması olaıalı haıır1anmış olması
NadaArslan'agO(akıtaptakı

kaynakların tamamına yakın, lsıanbul

80yOkŞehir 8elediyesi KOltOrişleri

n.-"""-~'4ıı.ı .ı,,ıı.ı

Lewıs , Joubart,AourgueKardaşlaı,S.
Caba.sson,Camılla Rogiar, Antoina
louıs Castallan, V, Adam, Eugane
Flandın,L'Espirıasse,GiacomaBussl,

Onemh,der1amalstanbulnosıaıjlsini
yaşamaklsteyanlariçinlsıanbul
BOyükŞehir 8eladiyasi Kül1ilrişten
Oa,reBaş.kanlıOı'ndenıeminadilabilır
Maraklısııç!nözelnot: GravOr1erin

Oaire8aşkanlığı,Küt0phanalarva

bazılarınınbaskıkaJıtaslpakiyi

MOzelerMiidOr10ğü'neba{jlıAtatür'k

olmamaklabır1ikte,lstanbul"unıarihini

Kıtaplı{ıı'ndander1enmış Başla

araşııranıarlçlnalal!ıllda

AnloinaMellingofmakOıere,Jean

bulunmasındasayısızyararolanbu

Hı!aır, Goutt>Or,
Preault. A
Gosseıın, Wılliam Han,y 8artlett,
Sebııt!ar, ThomasAlkım.Schranz.

almalarıtavsıyaolunur.8enden

8aplis!e

Lady A ~nckwood. John Fradanck

kııapıan,okur1arıntükanmaden
söyleması

esj-

H. K tımel ÇAÖIN

patlıyor,

kuruluşlarolarakgeNşiyorlarl!çeler

düzeyinde. böylelikle de, buyükşehir
belediyeleri sorumluluktan kurtarıyorlar
kendilerini, "Çôptoplarrialşlonların"de
yip sıyrılıveriyoriar: hatta, daha da ileri
gıttıklerioluyorve, ·onlarda seçilmiş
belediye"deyıvenyorlar.

Daha az insanın kafasında daha az tabak kırmak için Mart, 1994 de yapıla·
cak yeıel seçimlerde kılı kııtı yarıp da
oy kullanılmasından yanayım ben. Artık
Türkıye'de kimse çıkıp da Çernobil !ela·
ketinin ardından. "bizimçaylardanklmseye bir şey olmaz, Türk insanına do·
kunniazradyasyon"gibilerindendemeçlervarmamelidirler. Çünkü bu
düşünce hakim olunca, bir diğeri çıkıp
"Anayasayıbirkereihlaletmeklebir
şey olmaz· deyivenr ve onun ardından
da "seçilmiş belediye başkanları yukardaki imam örneği glbı "halkın çöpünü
1oplamayınca bir şey olmaz· dOşOnce·
sine kapılıverir.

O.vam , on/ki

Naıih

Nayzl, "Kızıltoprak

Hatrraları'nda

bir "konak"

çevrasındeblrd6namedamgasınıvurmuşganlşbır

::n~;:~~::=~~:~ı~~z=~z. y••
&OrmOş . KimiO.ZnaldegôrOnseyakın1arihla
llgilerıanlarin umamayacaklatıkaclarzangınbıı"hazine ...
Nosıalııyokmuanlamklannda?Olsun . Oda
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Kucak
İSTİM • BOTNAKLİYE KUMPANYASI

Çifte mi?

O

ıobOılıtanbulıınırına
tıenı:lzge!mıştıkifOIOf

"TeşekkOrleı'"demekleyetındi.
Oışardabunaıtıeıbirsıcak

frene basmak zorunda

vardıama,onukonukevlne

kaldı ÇOnkuyolukapaıan

gOIOrmekteolıınotomobil

kala.bahky(ızundengıtmelı

tıuzdolabınınıetızebOlne

oıanaıısızdıAracınQ9Vf9SI.

kOfıulrııtıf,Olkelnsanınıerılyt

mılyariık

yanaıtanııeozeoıanhıyıriaı

kreoler kapmak için

tonlarınetrahnıkuşaıan

gıt:ıi

!iıpç:Olegibısarılmıştı

gazeıevedergilerıgOzaıyor,

kalabalıktı

bıryafldandatıınaıarı,

Bune
yarabbi.Tam

lrısaotaratalanbakı yordu

kaldıtdıQııırada.kırkkışılik
batO)flUnçaldıQı.bıl'tıiMden

dutôuQunda,biııadaolıriayan

Arabakonukevınınkapıııflda

nefisoaQmelef,okulalıl8fW'I

Oç~eleodeklmerıaili kapıp

bukulakbeııtmtvrtamaya

dakaçacaklarmıfgiblıoo

""'"''

Unluklasıklefıbıruyumlçıflde

oıomot:ııırnarka~larından

çalaııbaııdoelemaırılarırıa

Of\aerıyakmolamoıaçıp

hızlay3fUrlnageldi.13ıri

=~:::&:::.~

bakarakbaşını·Bravo·
anlamında salladı

Buou

gOreobaııôotefirıirıyOzO

ergOn eooaz·ı

onıkı~aııeyerılvapurunkaı,ımasıyla

bır aşaCı, bır yukaıı

H :rı:n~o::~eyaharıg,

şııketın yaklaşık

taritunı bınlerc:eBoQazıçı~·den

kaç

atmasın ,aOladı

kışı

acaba? Sızlenı bır BoQazıçılı

bılebılıı

aooazıçı hayranı bın

olarak. bdd

enrııı

nııl<JetrTıekıstenm

19

Yuzyıl,nbaşlarındaçokazluşı

Hemen hemen tıoç
Mnse.o'nundUnyada8$SIZOUZ&lhklef
BoOazıçı"nı tanı)"Ordu

01Vl teknesi olmuş;tv Bu
halkıo Boğaz·cıa daha kolay seyatıaı
Bu yıl da Almaııya'yı 11,J
lng,~ere'ye bır adeı vapuruocıalla sıpıırlşı
verıldı; ve bunlar bir yıl sorva S8MH
~rdılef Buolardan lngıltere·cı. yapılam lıJ
71 nottaıasıır halerıbuı;lonarımaomen

da,

hmıaıaralından~kkuruldul)unuve

~nde.&oaz,çı"ncletıırısbm·bol

ıkısılsıantıurageldi.BunlaraAumeııve

naklıyekumpanyası(ş.ııkeb)kurmayı

TarabyaadlanvenldıMoıeakıtıerıdOfl

~ılar lsıantıura avdetlemıde
tıkırleon Sulıarraaçtılar Ve onun
tasvıbını ve ıvıinı aldıkları sonra.ôertıal

vapur dalla katıldı Bunlara da Göksu.
Beylerbeyı·Tophane ve Beş;ktaŞ adlan
verildı Bu gemı · vapuriaıın makıneleri
MOSTDELY,kenddeniseMr
Jol'ınWhı!e

ryılerındendiı BırrıncıDOrıyıHaıtıırıôerı

sorva.yalnızeabirvapursaıınaıırmıştır

geçı,meyıVfr(aeoıenmeyı.rıııaıııınyor

kolları sıvadılar Ka,şııaşıııııarıilksorun.
hnansson.ınuydu Tatısıhıç:ıı,Fransa·cıa

ıara!ındanınşa.edıımıştı Hetbınyandan

vapur.7Sve76rıo,larlnpecfılmıştır

nedebılıyordu

bulunmoşolıınFuııtPıış.ı,çıOzumun.

çariılıolup.188aw\ gelıyotdu.vesaane

Bı.ıolarınmakıneleı11selngııtere'ôen

yakınatluıdıışlannınkurulacakolan

7denızmılihızasahıptılef

oetırilmışıır

şırlı.ete

BoQaz yolcu vapurlannm UkOç'Oıse
firl\ebn dırak!Oru bulunan Hüseyın Hakkı
El ıarahndan1519<1rıfedilml$W Bunıaıoan

29ade1vapurvardıı19\8·25yılarırıda6

arasındayenolankıyıtarındabıryu

Okadarki,Bebek'te

yıış.ayanıoıı.ıranlaı.

Yen Mahalleveya

Kav~:ıan haberswlıler Hıçbır tıılg.ıeıı

para Yel'euık htue kal$ıl!\'jı

yoktu BunundasebetM.otanhlerde

katı imalatını 6nemıe olclu(ıunı.ı dtlşondO;

Y11Mıt-ınakl,yernnyalnızcayetı<env8Ya
kureklıkayıklaraınh<Saretmesındonve

vegeıeklımilı.ıaıın.hetbın50.·Tl
deQefınde 2000 tıısseye bOIOnmesı

bu~seyahiıtlenndezarıan

1ı.aratıaş1,nldı

erıımyet açısmdan s;ı~, IC6,

Nşe, hısse satın

* :?S ıl'ldarı

.hettıın

alarak Suttan

Aeşıı

Paşa. ZeynepHn.·BeclrosEfendıve

ılengelıyOftlu
ıe10-201ıyıllardabaz,varl,klıkışıleı've
~

ilk ıoootıısseyı

deYle1eıkanı, yazttk ıçın

eooaz·,

çevreleyenıepelennktınaıtann;ı

tqınmay;ıbqlaclıl;ır lştebutaşınmayla
t:ıınikte, BoQaz'dadanakhyesorunu

Hıdıv isma.ı 8ey'ler aldı Bakıye hısselef
başka!ar,ne saııldı. BOylec:e.1851yılında
gerekk tum para ıoplarvn,ştı

Sultan ıse. yat,ndan

kendinıg6sterdı

==

Sıra

1>8ff111enn
ıemınıne ~mışıl

gırmıştı Bırıocı

vapurların

moosseseylolduOtJgibı,şırl\erıoesarstı.

arasında

Sıparış

Balıacı Manolakı Elenclımn lng,ltere'de

zararagOtOtdıl Buyıllardavııpurtar,

~~1t::,ı:5;~::.1::ı=:n
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oynamadım.. Hay.,tımda ôylıı

kdıuş.abllseydom.Onlarınacılatını.

suhJlulcfilan

yapmam, ço,\ cııddryımdir Rol ıcabı bllşıa

k,lgmlılılarm, ı;luygulafın, ker,(lj ıJeSlefiyle

vunsrlardı,sırı,mavıırıırlaıv,,/lfl(Jtlyı

.. arabilseydim

yaparlardı.

Yeştlçam'mhil20ııy\l2IOadamıkımdıı?

lilmlaıdelaf}itııtıaş,masırrımavurdu

ı:led,Oınızı:lehernenherl<flsızeS.ıırnı

Hıçbıtınekôllitepk,r,65tı:ımıedim,
azarlıımadım 'ttıç sınamadan aş,k

bwmbıl<l,Oınazbırısımyokmu?-anaz..m,

Hul nses'lekonuş.mayagıımedanCıncenas,ı

otrıadı

oluryan,
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ııtııru)'Ofdur"Besr~cı.v;ııt,ıo,yo,
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da
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Ç
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B - • • Sah"lha1 •
0
ı::::~:;"~.::;: ogazıçı
ı ne erı -1

nevız/ılerden

Ce-

alan. Fatih

Mehmer ırı .o

sıra·

yOruyen Tlırioye'nın genç kuşaJı.laro daha
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Beyo{ılu Ozlem·

'1453 yılında fsıenl;ıul'u Bı·

yUzyıla

sağhk.lı. kon.ınan bır

yıkmakıan başka

zansıılar'dan. Galata'yı
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,amtaııyOrılendıncitıattat>ehl'leyiddir

yıkmak
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Hamşe,11enm M. Alpar,lan"ılb6$18
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KA RA

::::~;;-;::~~;::~~'
,~.;;;;;;;;:;::;;;;;;;------;;;;;;;;;;-ı;-.lsta
--n-b
:--u-:-1,-d:-a_y_e_n-:.ı--:b-.ı:r--~

p.1rlılmışr,oııımanlar86nrmı:ıestamıolwdu

Nflysa

Mesut

FransaBaşvekili M. E. llerriot
29 ikincite rin 1933'delstanbul'uanlatıyor.
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GOksu

Beyaz
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dır

DOrıOn Yahudl , Rum ,

bugOnOnıinerc/çocuklarıda

a()l<Wrdım.

Anstokratlarıiçın. Ba ronesvaıen
tln 24Kasım 1920"deayakbasar

ları

kacı Sotlro tıunla,ı;!anbazıları-

muammıı 1.,ı

Ham

alamamış,unuıuımuş,·bunJşıurutupaırlmış

sar·

sanuy/a20yy'ınl:ıaşırıdan

·ııu Boyoğlu l<.esıllsıınaıalı ,araş·
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maslı·
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fıflp iyi

Rusya)'ı

M ıdırgıç,saatçl Asl9rı
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·eva/

dan 1917 gelir Tum
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'makadar,pelıçok"Perasalunfıle
dostolur;pas\ac:ı K evorl(.ıutürıcü

gb<dılO()miizmanz•alanntı;ımas,nıen

R uı ,

Komık.kan bıle hOı:Onlü

·gerıd6rı01mezdej}/şimler'Aıd,n

lst.en bul 'a 1992'rım9Maıı

dOn!irıdeltadebulmuştur

yaşıyo,vm.'Frlmlerdeh&pıyilns.an,

sınema'ya .•haya 1ınıv0<mış .karş,hOını

·,kırg,nveııc,hgklenlerleı:le

BuOzelhkler

Beyı:>glu'nun

engOzel

/umsa kımsayı aramaz zaıan.

benyaınızbaş,makarıdıhay.,tımı

sanaıım,za,ııısım·e.

ozeıııoını, ·;ıg,nçhOrfli

veçarpıc,ııoınrbukozmopo.

yeıene,()ımle Amerl ka 'da. F,.nıı.a 'da

Kalkasya'nın Grosny
kasabasıdıı.Ailesloldukçavar1,k.J,.

ıurSıluntılıgünlerbaşlamıştır,Rus

olacakvealınacakkonıma

dedim"&ıncıan$0nrllrıerayınt>aşındagal

~

yazaıDo?Jı:lu{ıuyer,

sanbuyOkdeğışim.devrımolmuş

( ... )Buçalışmadıkkatleoku·

yarım.ıı,..,,,sık.r,·oaçınışo1sun.

e.,

dırituıal:ıilmekiçirf'

mırıdangerçekbıııanhçlerdemlta

kahveyehaberg6ndenı>çaO,rı,yor "Gııtım

lilmlennôıı Aınaorılarlı61ıladamlatdı

oımazsat:ıaııeı,ınde

şıyor

duyuyor Srımlttulnses'ınhastalandıOmı,

cleO&flıoyuncuda....,~

ı;ıdçmOşlnsan/arı,hlç

dır1914'deb0y0ksavaşlabaşlar ,

~tı.Mıt,miş'ıırıemııemekçılen K-n

Amenka'dateı.lavlgOrOyormuşOOnooOıJnde

zamanları, malı.an/arı ve sonsuza

ahlıamlaıakarşıeleştıreltutumunu,
kerıdıpayımakaıoksızonaylıyon.ım
Yazarsevgıylebaktığıkonubakı·

!;':1.ı'.;'.ı~-: ~~':ıJ;:: vemıış
Para, Erot r,,. en,ı lnclı;ııtııdalıat:wçok

ronesVeıenırnaTas

taplaııyaymlamayısltrdurukerı,bir

l$18J1bul
Eluyukşahır Beledıyııso Kuhur '1Jan
Oaırıısı Bqka~,O• Yayın
ları"nı!anç,l<anOmanEıı.ıenı.ın"ırı"eoou.,ç,Sahdhantleri·1"ıdıça
l•t'flilS•.365yahhakkında4cılııenoluşuyor.Prol

OrBerıçe,ıUrı

Sa0·

lık.lı bıı

çevre, kOltOr1esağlanabıloı Kültür. ancak
Ouınlekorunanb+rçevıey!enefesaıırlsıanbuldenen
bugOrkemlıkentıgeleceky(ızy,llaıataşımak.bugün

Turiuye·nınvelsıanbullu1annsorumlulu(ıundad,r
Fııka1.kUlturveçevra·ıaman·os1er B,lgo.emek.çab.ıvezarnanbır1,kteç0zeb,hrbusoıunu.Bırıoplum
bu"zaman'ıbulanııyoısa.gelocekdenanyargıçonu

hıssattırrıııımeyaçalıtıyordulıledı(ıımoz

Sultan

~nuıiın)'UzJuoyurıcuıı,oııy1a1çmı,.ıı

dak.ııamşılmazvek.arş,ko·

Anadoluhısaıı'ndakıyahlarokapsıyo,

buyenıkulturevıçeşıılıatkınlikler1abeşgiıAAlkbııaç

otııldalwlmm,llflıadaf'ıırlıı~•)'ffl
saaııaııyı,nınm.Otdııo'l"IJl,rn.' Srıml

burkan, ' çoaıkluOumun S.ml

nulmazı;ıücünekarşın.ruçt>ıı

I.OlırusatFakiiltesıl'IOe.ProlOr.GertıardKıısıler'ın~

ılışhaltasıduzııntıyoı

yapıyı.'lı"ü/run)ne yabarıcr oı.

korrıı,nbıig,s,neı,eşehır;ır,ışumıaları°'y6nalen0ıhanEıdenen'in

Sızmende{jer1ıg8fç,eğ•ruıolan"zaman"danküçuk

ttaı ln Ha 40yıl,ntıı:ızünlO)'Ol'VUl'lluOUI

tıangıaahı,ekırgınyiireı)edoOruokluOunu

du()u·ı;ıeıekçesıy/eyıkmadr·

yqı)'Ofduıt,ıındiyaln,zt>qına Ohef)y.ılnız

düşı.ınuyorve ÖZdemlrAsafınOıarmalı

1962y,\,nda.kayrıakkııapolarakkatıvledilen'bıanbı.ı1Adalan'mo

Zordıx' tıırın anımsamaya ~hşıyordum

paıçatarostıyonızYaşarmnrzves,z.bu'paıçata,ıa.·
zeng,rıleşırken.bupaı.çalarkarıtınlu:muretvar1,0,na

yıışacı,.·l(,rnsemyo1<ru.amam~yo1<ru

Oıaçıklır.(.. ) Yükseknıralıklı

noııraij,ı.&tiıduyayırnlarıdı.1969-7•y,larıa<as<nda.Jehr..negrasyo

ruıa~arıa!ooosınadOoükçal..,.,.ıannaresn-.plarıclade'Yam

)'ill"lımd.ıı, rw,ı~ıu·. Hıçıış•k
olmamış mıydı? • Otn.ıı.ı mıyım. /aDr oldum

Obeft Güney"i yıtı<dik. Hulus)

veçevıeyebıryeşildalekleyocek.

KaracaııoıanınKMas.ı.ı:ıasıçı,Jalın<ıın
Adana"datıırç,/ıMle?}ış,yotdul<.Çıı'!lı(),,ıkm

kaçinsamm,ı,tıııebenzamect,0,'ıı;ınııçlıOa,

&alaleı,ıveOlilmıl!flfkedace(l,zOnlarıno

ka/1,;maz·gön,Ştınde

~aşıkolr7M4bııfııtnlıabenmyc:w.Bend9

ô.ırumtarın, magaz.ın lıatıe<cilı(ı<,rıızde

Kıtap ı Beyoğlu .

ooaaşıkoklıım.Haddtdim.lıaçıray,m58fl/

lculanaıakac:,veımay,.kımıayıva

çmışı. J. Aıgosıı, anabaşlık
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