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1500 yýllýk görkemli bir tarihin sýkýþtýðý Haliç'in kýyýsýnda, renk cümbüþü ile
ýþýldayan Fener kadar hiçbir semt dünya baþkenti Ýstanbul'un kültürünü anlatmaya
yeterli olmaz.
Ýzmir'in tescilli güzelliðini görmek için þehrin yükseklerine Dario Moreno
Sokaðý'nýn asansörü ile çýkmak sizlere tavsiye edeceðimiz güzellikler arasýnda yer
alýyor.
Bergama' daki tanrýlar katýnda Bergama sunaðý bizi beklemekte. Bugün yalnýzca temelleri kalan bu yapýnýn çok büyük bir kýsmýnýn uzaklarda Berlin Müzesin'nde olduðunu
bilmek üzücü.
Sabahattin Ali' nin öykülerini biliriz de, ödüllü fotoðrafçý olduðunu bilenimiz çok
azdýr, belli ki öne çýkarmamýþtýr bu gizli tutkusunu. Ýsa Çelik Fotografçý
Sabahattin Ali' nin, en az öykücü Sabahattin Ali kadar baþarýlý olduðunu anlatýyor.
Bugün tamamlayýcý týp olarak kabul gören bitkilerle tedavi eskiden "kocakarý"
ilaçlarý denen yöntemlerin çaðdaþ süzgeçten geçirilmesidir. Bitkiler ile tedavinin
deva mý yoksa avuntu mu olduðuna cevap arýyoruz bu sayýmýzda.
Latince bir söz "Gerçek þaraptadýr" der. Donatella Piatti de "Þarap, yaþamýmýza
tanýklýk eden bir dosttur" diyor. Anadolu topraklarýnýn ürünü þarap bizim
kültürümüzdeki yerini henüz yeni yeni alýyor. Harap olan baðlar þenleniyor, yeni
tatlar bulunuyor, aþýlamalarla kalite ve çeþitlilik artýrýlýyor. Artýk bizim de
kaliteli, içimi leziz þaraplarýmýz var.
AB'nin Türkiye'nin gündeminden hiç çýkmamasý bugüne özgü bir durum deðil. Aslýnda
her dönem "Avrupalýlýk" Türkiye'nin gündeminde yerini korumuþ. Þinasi ve Ahmet
Rasim baþlýðýný taþýyan yazý, edebiyatçýlarýmýz arasýnda "Avrupalý" olmanýn tartýþmasýný yapýyor.
Kýsaca deðindik bu sayýdaki konulara. Dileriz sizin için keyifli olur.
Mehmet Talu Uray
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1500 YILLIK TARÝHÝN SIKIÞTIÐI BÝR
DÜNYA TÝYATROSUDUR FENER

Paylaþým Dergisi Kartonsan
Karton Sanayi ve AÞ. tarafýndan
ücretsiz yayýmlanýr.Yazý, resim,
ilüstrasyon ve konularýn her
hakký saklýdýr. Kaynak gösterilerek de olsa izinsiz kullanýlamaz.
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Yazý:FAHRETTÝN ÇÝLOÐLU

Kaptanlarý Yalýlardan Kahve Ýçen Vapurlarýn
Öyküsü

ESKÝ ÝSTANBUL
VAPURLARI
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Eskiden, Ýstanbul'un her þeyi özelmiþ, özel olduðu kadar
da güzel. Yitirilen her þeyin, yitirildiði için biraz da,
güzel olmasý gibidir bu eskinin güzelliði. "Kör ölür badem
gözlü olur, kel ölür sýrma saçlý olur," diyen bir atasözü
var, ama benim söylediðim tam olarak bu deðil. "Eskiye
itibar olsaydý bitpazarýna nur yaðardý," demek de istemiyorum. Ama hikâyenin bir geçmiþi var, sanýrým o da þöyle:
Bir zamanlar Ýstanbul'da vapurlar yoktu ve insanlar Boðaz'da
ve Haliç'te, o güzelim kayýklarla seyrüsefer ederdi.
Sevgiliyle çýkýlmýþsa bu seyrüsefere, haliyle zaman
geçmesin, donsun istenirdi. Ama bir yerden baþka bir yere
ulaþmaksa meram, o zaman çok uzun sürerdi bu yolculuklar.
Gün geldi vapurlar çýktý ortaya ve hayat hýzla deðiþiverdi.
Baþlarda iyiydi her þey, çarçabuk Sarýyer'den Eminönü'ne
gidilir oldu. Ama bu vapurlar da kömürle iþliyordu ve
býrakýn havayý, yolcularýn üstbaþýný bile korkunç kirletiyordu. O eski kayýklar da ortadan kalkmýþtý. Yolculuklarýn
uzun sürmesi unutulmuþtu. Ýþte bu noktada, "Ah o eski Ýstanbul kayýklarý" der olmuþtu insanlar.
Bu "kayýk nostaljisi" giriþini Ýtalyan yazar Edmondo de
Amicis'in Ýstanbul (1874) kitabýndan bir alýntýyla
baðlayayým. Onun kayýk üzerine bu kitaptaki sözleri hoþuma
gitti; Amicis gondollarla kýyaslýyor kayýðý ve þöyle diyor:
"Kayýk hakikaten sularý yaran en hoþ vasýtadýr.
Gondollardan daha uzun, fakat daha dar ve daha incedir;
oymalý, boyalý, yaldýzlýdýr; ne dümeni vardýr ne de oturma
yeri, sadece baþla omuzlar dýþarýda kalacak þekilde bir
minderin veya bir halýnýn üzerine oturulur. Kayýðýn iki
ucu her istikamete gidebilecek surette birbirinin aynýdýr;
en ufak harekette sallanýr, sahilden yaydan fýrlamýþ ok
gibi uzaklaþýr, suyun yüzünde kýrlangýç gibi uçar, her
tarafta dolaþýr ve renklerini suya aksettirerek kovalanan
bir yunus balýðý gibi kayýp gider."
Eski vapurlar hikâyesi de biraz bu eski kayýklar hikâyesi
gibidir. Ama gene de biz nostaljik bir biçimde, gelin Ýstanbul'un
þu eski vapurlarýna da bir uzanalým. Hangi kaptanýn, hangi
yalýnýn balkonunu adeta sýyýrarak geçerken uzanýp kimin kahvesini
alýp içtiðini bir görelim.

ADA VAPURU YANDAN ÇARKLI
Vapur deyince, Melih Cevdet Anday'ýn "Þinanay" adlý þiirini
anýmsamamak mümkün deðil. Sezen Aksu'nun sesinden bir þarký
olarak bize daha tanýdýk gelen bu þiir þöyle:
Ada vapuru yandan çarklý
Bayraklar donanmýþ cafcaflý
Simitçi kahveci gazozcu
Þinanay da þinanay
Müslümaný Yahudisi Urumu
Ýsporcusu ihtiyarý veremi
Kiminin saçý uçar, kiminin eteði
Þinanay da þinanay

Bu vapurlar arasýnda kaderi savaþla
kesiþenler de vardý. O dönemlerde
bahriyenin hizmetine verilir ve
askeriye için gerekli her þeyi
taþýrdý bu vapurlar. Çanakkale'ye
asker taþýmaktan tutun da karþý
sahile at, deve, eþek taþýmaya
kadar.

Estirir de Ada yeli estirir
Seni sevindirir beni küstürür
Lüküs kamarada kimler oturur
Þinanay da þinanay.
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baþýna geçip biraz ýsýnmak
mümkün. Biliyorum, Sezen Aksu'nun
"Ada vapuru" bu vapurlar deðil.
Ama bu vapurlar da yandan çarklý.

SUHULET VE SAHÝLBENT

Þiir, "Ada vapuru yandan çarklý /
Bayraklar donanmýþ cafcaflý"
derken, yandan çarklý eski bir
vapurdan söz ediyor ve vapurun
bayraklarla donanmýþ olduðundan.
Belki ulusal bayramlardan bir gün,
ve vapur da bayraklarla donatýlmýþ,
rengarenk. Sonra, sonlarda,
"Estirir de Ada yeli estirir / Seni
sevindirir beni küstürür" diyor
þiir, yüzümüzü rüzgâra veriþimizi
anýmsatýyor adeta bize, vapur yolculuklarýnda. "Lüküs kamarada kimler oturur" sözleri de, eski
vapurlarýn birinci mevki, ikinci
mevki ve lüks mevkileri olduðunu
hatýrlatýyor. Ve "Müslümaný
Yahudisi, Urumu," derken þiir, bir
zamanlarýn vapurlarýnýn ne kadar
renkli olduðunu hatýrlatýyor, insan
renkleri olarak. Türkçe'nin o malum
aksanlarýný. Artýk bu sesleri de
duymaz olduk. Sadece vapurlarda mý?
Hiçbir yerde…
ÝLK VAPUR
Ýstanbul'un ilk vapurunun adý
Rumeli. Bu vapurun yandan çarklý
olduðu çok açýk, ilk vapurlar yandan çarklý çünkü. Rumeli vapuruyla
birlikte sipariþ edilen baþka
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vapurlar da var. Tarabya, Göksu,
Beylerbeyi, Tophane ve Beþiktaþ.
Þirket-i Hayriye denilen Osmanlý
þehir hatlarý iþletmeciliðinin ilk
altý vapuru bunlar. Sadece yandan
çarklý da deðiller. Bu vapurlarýn
tekneleri ahþap. Çok düþük güce
sahip makineleri var ve vapurlarýn
iki yanýndaki çarkýný saatte ancak
5-6 mil yol alabilecek kadar
döndürebiliyorlar. Bu yandan çarklý
vapurlarýn ana güvertenin altýnda,
biri önde, öteki arkada iki kapalý
salonu, personel odalarý, kadýnlar
için özel birkaç yan kamarasý ve de
tuvaletleri var. Yaz aylarýnda açýk
güvertedeki sýra ve sandalyelerde
yolculuk ediliyor. Ýlk vapur
Rumeli, 1853 yýlýnda dualar edilerek ve kurbanlar kesilerek seferlere baþlýyor.
Düþünün, zamanýnýn bu en kullanýþlý
vapurlarýnýn kaptan köþkleri kapalý
bile deðil, ve kýþlarý bile açýkta
olan kaptanlar sert rüzgâr, yaðmur,
kar ve tipiden korunmak için kalýn
gocuklar giymek zorundalar.
Yolcular da açýkta seyahat ediyorlar ve çok sert havalarda yanlara
kalýn muþambalar çekiliyor.
Aþaðýdaki salonda ise soba yanýyor,

Ýstanbul'un ilk yirmi beþ vapuru
ahþap gövdeliydi. Bacasýnda 26
yazan Suhulet ile 27 yazan
Sahilbent, ilk sac gövdeli
vapurlar olarak Boðaz'ýn sularýnda dolaþmaya baþladý. Son ahþap
gövdeli vapurun adýysa, Selamet
idi. Suhulet ve Sahilbent
seyrüsefere baþladýklarýnda,
Selamet ve diðer ahþap gövdeli
vapurlarýn bir bölümü hizmete
devam ediyordu. Ama tümü deðil.
Bunlardan on bir adedi on yýlý
dolar dolmaz hizmet dýþý kalmýþtý
zaten. En az hizmette kalan vapurun adý ise Bebek'ti ve bu vapura
eski Ýstanbullular yalnýzca bir
yýl binebilmiþlerdi.
Suhulet de yandan çarklýydý ve
çarkýnýn bulunduðu yuvanýn üstünde
adý yazýyordu. Suhulet aslýnda
araba vapuruydu, ama yolcu da
taþýyordu. Bu vapurlar arasýnda
kaderi savaþla kesiþenler de vardý.
O dönemlerde bahriyenin hizmetine
verilir ve askeriye için gerekli
her þeyi taþýrdý bu vapurlar.
Çanakkale'ye asker taþýmaktan tutun
da karþý sahile at, deve, eþek
taþýmaya kadar. Sahilbent de yandan
çarklýydý ve o da bir araba vapuruydu. Suhulet gibi askeri
hizmetler de görmüþtü. Suhulet ve
Sahilbent, Ýstanbul Þehir Hatlarý
Ýþletmesi'nde en uzun süre hizmet
veren iki vapurdu. Ýlki 89 yýl,
ikincisi 96 yýl dolaþýp durmuþtu
sularda. Sahilbent'in daha sonra
özel giriþimde macerasý sürüyor,
ama bu bizim konumuz dýþýnda.

Ýstanbul'un ilk
vapurunun adý
Rumeli.

ÝLK USKURLULAR, ÇÝFT USKURLULAR
"Boðazdan uskur gürültüleriyle
köpük köpük geçen bir vapura
dalmýþ.." diyor Attila Ýlhan. Ýlk
tek uskurla vapurlar bacasýnda 47
yazan Tarz-ý Nevin ve 48 yazan
Dilniþin vapurlarý. Ýkisi de 1903
yýlýnda denize inmiþ ve 64'er yýl
hizmette kalmýþlar. Attila Ýlhan
bu gemilerden mi söz eder bilinmez, ama 1906 yýlýnda ilk çift
uskurlu gemi olan 59 numaralý
Kamer iner denize. Ertesi yýl 60
numarayla Raðbet. Bu iki gemide
1960'lara kadar dolaþmýþtýr Boðaz
sularýnda. Denizcilikle iliþkisi
olmayanlara ipucu verelim bu
arada, uskur "pervane" anlamýna
geliyor. Yandan çarklý vapurlardan pervaneli vapurlara geçiyoruz
böylece.
Kemer vapurunun bir fotoðrafýna
bakýyorum, bacasýndan çýkan yoðun
duman, neredeyse vapurun iki katý
büyüklüðünde bir alaný kaplamýþ.
750 yolcu alýyormuþ Kamer, Raðbet
de öyle. Eski fotoðraflarýna baktýðýmda Kamer Raðbet'ten daha
güzel geliyor göze, etrafýnda asýlý
daha çok cansimidi olduðu içindir
belki de.
BOÐAZÝÇÝ, DÖRT BÝR YANI ÝSKELE
Sonraki yýllarda vapur sayýsý biraz
daha arttý. Bu vapurlarýn sayýsý,
hizmet dýþý kalanlarla birlikte
1938 yýlýnda yetmiþ yediyi buldu;
yani bacasýna 77 yazýlan vapurun
hizmete girdiði tarihti bu yýl.
Ýstanbul'un baþta gelen ulaþým
taþýtlarý arasýnda yer alýyordu bu
vapurla. Bundan dolayý Boðaz
kýyýsýnda pek çok iskele vardý.
Bunlar Rumeli yakasýnda Salýpazarý,
Kabataþ, Beþiktaþ, Ortaköy,
Kuruçeþme, Arnavutköy, Bebek,
Rumelihisarý, Boyacýköy, Emirgan,
Ýstinye, Yeniköy, Tarabya,
Kireçburnu, Büyükdere, Sarýyer,
Yenimahalle, Rumelikavaðý,
Altýnkum. Anadolu yakasýnda
Haydarpaþa, Harem, Salacak, Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy, Kandilli, Küçüksu,

Anadoluhisarý, Kanlýca, Çubuklu,
Paþabahçe, Beykoz, Sütlüce,
Anadolukavaðý. Bu kadar iskelenin
ve iskele sayýsýnýn iki katý kadar
vapurun iþlediði yýllarda, Ýstanbul'da her yerde denize giriliyordu
ve bu vapurlar plajlara ücretsiz
yolcu da taþýyorlardý. Þimdi bu
eski iskelelerin kimi yenilenmiþ
olarak hizmet veriyor, kimi ise bir
tür kýyý restoraný.
Bizim yazýnýn baþýnda söz ettiðimiz
kahveli hikâyemiz aslýnda iskele
sayýsýnýn çok olmasýyla da iliþkili. Bu kadar çok
iskele olmasaydý,
vapurlar da kýyýya o
kadar yakýn seyretmezlerdi. Gerçi o tarihlerin kaptanlarý da
usta mý usta kaptanlarmýþ. Tamam, deniz
trafiði yok, kaptanlar
usta, yalýlarýn önü
doldurulup henüz yeni
sahil yollarý yapýlmýþ
deðil, ama gene de

balkonundan uzatýlacak kahve fincanýný alabilecek kadar yakýnýndan
geçirmek vapuru bir yalýnýn, akýl
kârý olmamalý. Biraz çýlgýn olmalý
bu kaptanlar, kadýnlar da kaptan
hayraný. Kaptanlar biraz çapkýn
mýydý dersiniz, bir bakýma yalýçapkýný. Yalýçapkýný, suya dalýp ustaca avlanmakla ünlü bir kuþtur. Bir
türüne de Ýzmir yalýçapkýný denir,
ama biz burada Ýzmir vapurlarýný
anlatmadýk. Bizim hikâyemiz, eski
Ýstanbul vapurlarýnýn hikâyesiydi
ve burada son buldu.

Yazý: MURAT HUTEN

türk týp folklorü
Halk týbbýnda, hastalýklarýn sebeplerine yönelik
açýklamalar ve bu sebeplere dayanýlarak geliþtirilen koruyucu yöntemlerde yoðun bir þekilde Ýslam
öncesi inanýþlarýn ve özellikle þamanizmin
þaþýrtýcý izlerini görmek mümkündür. Zamanla bu
özgün inanýþlara ve tedavilere islami özellikler
de katýlmýþ ve ilginç bir karma kültür oluþmuþtur.
Modern týp geliþmezden önce, halkýn
hastalýklarýn sebeplerini açýklamaya, korunmaya ve tedaviye yönelik
ihtiyacý nedeniyle oluþmuþ; insanlýk tarihi kadar eski bir kültür
alandýr halk týbbý… Bugün modern
týp uygulamalarýnýn yanýnda,
Türkiye’de halen yerini eskisi
kadar güçlü olamasa da koruyan bu
ampirik bilgi ve inanýþ örüntüsü
maddi temelleri yaný sýra birçok
mistik ve majik inanýþlarý da
içerir.
Halk týbbýnda, hastalýklarýn sebeplerine yönelik açýklamalar ve bu
sebeplere dayanýlarak geliþtirilen
koruyucu yöntemlerde yoðun bir þekilde Ýslam öncesi inanýþlarýn ve
özellikle þamanizmin þaþýrtýcý
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izlerini görmek mümkündür.
Zamanla bu özgün inanýþlara
ve tedavilere islami özellikler de katýlmýþ ve
ilginç bir karma kültür
oluþmuþtur.
Türk halk týp kültüründe
hastalýk sebepleri arasýnda: büyü, nazar deðmesi,
tabularýn ihlali (örneðin;
evin çevresine ve eþiðe
iþemek gibi.), cin çarpmasý, kötü hava þartlarýna
maruz kalma, mevsimler
içinde kanýn kirlenmesi
gibi kavramlar baþta
gelmektedir.
Hastalýklarý önlemeye ve
iyileþtirmeye yönelik pek
çok inanç ve maddi önlemler
bu temel sebeplere karþý
geliþtirilmiþtir.
Hastalýklardan korunmaya
karþý kullanýlan maddi
önlemler arasýnda en yaygýn
olanlarý: Nazar boncuðu ve
halk arasýnda muska da
denilen hamaylý taþýmak (Bunlar
genelde Kur’an’dan ayetler içeren
veya týlsýmlý sözlerin yer aldýðý
kâðýtlarýn meþin veya çeþitli formlarda metal koruyucular içinde
boyuna asýlmasý þeklindedir.), týlsýmlý gecelik ve gece takkeleri
giymek, yastýk altýnda týlsýmlý
mühürler bulundurmaktýr… Týlsýmlý
gecelikler ve týlsýmlý metal mühürlerde Kur’an ayetleri, týlsýmlý
sözler, kendi içinde bir þifre
oluþturan rakam cetvelleri bulunmaktadýr. Aynen bu karakterleri
iþlemelerinde barýndýran metal þifa
taslarý da korunmanýn yaný sýra
daha çok hasta kiþiye içinde beklemiþ suyu içirmek suretiyle
saðaltým saðlamaktadýr.
Halk hekimliðinin kendine has ilaç
uygulamalarý dýþýnda pek çok
hastalýða uygulanan genel þifa yöntemlerine kýsaca göz atmak temel
bir fikir verebilir.
KURÞUN DÖKMEK
Büyüye ve nazara uðramaktan ileri
geldiði sanýlan hastalýklarla,
sebebi cin ve perileri kýzdýrmaktan
kaynaklandýðý sanýlan akýl ve ruh

hastalýklarý için baþvurulan bir
yöntemdir. Bu yöntemde; kurþuncu
hoca baþýn üzerine örtü gerilen
hastanýn baþý ve vücudunun çeþitli
yerleri üzerinde, eritmiþ olduðu
kurþunu bir kepçe ile soðuk suya
döker. Kurþun dökülen sudan da hastaya içirilir ve vücudunun çeþitli
yerlerine sürülür. Suda aniden
soðuyan kurþunun aldýðý rastgele
þekillere bakýlarak; hastalýðýn ne
kadar süreceði ve cin ve perilerin
ne kadar kýzgýn olduðu tahmin
edilir. Kurþun parçalarý çok küçük
ve geliþigüzel daðýlmýþsa bunun bir
nazar deðmesi sonucu oluþtuðu ve
nazarý deðenin bakýþýnýn artýk etkisizleþtirildiðine inanýlýr.
ATEÞ SÖNDÜRMEK
Aynen kurþun dökme gibi olup bu
iþlemde kurþun yerine iyice yanmýþ
kor kömür parçalarý kullanýlýr.
ÞERBET DÖKMEK
Cin ve perilerin þerrine uðradýðýndan hastalandýðý sanýlan kiþiler
için uygulanýr. Bu uygulamada þekerli su hazýrlanýr, üç Ýhlas ve bir
Fatiha suresi okunup üzerine
üflenir, gece yarýsýna doðru ya da

daha sonra sokaða çýkýlýp;
bir dört yol aðzý bulunup;
oraya besmele ile dökülür.
Þerbeti döken kiþi hiç ardýna bakmadan evine dönmekte
acele etmeli ve þerbet döktüðünü kimseye söylememelidir.
DALAK KESMEK
Kronikleþmiþ sýtmalarýn
önüne geçmek için uygundur.
Dalak kesenin kurþun döken
kadýn gibi ocaktan yetiþme
ve izinli olmasý þarttýr.
Dalak kesecek hoca, bildiði
bazý dualarý okuyup; hastanýn karnýna üfledikten
sonra, yanýnda bulunan küçük
kor ateþte bekletilmiþ
býçaðý hastanýn karný
üzerinde gezdirir. Bu iþ
bitince ateþte kýzýl hale
getirdiði bir çiviyi yine
hastanýn karný üzerinde 3 ya
da 7 noktaya hafifçe dokundurur ve bu noktalarý sarýmsak suyu ile ovuþturur.
SARILIK KESMEK
Bu iþlemi yapanlarýn da ocaktan
yetiþmesi ve izinli olmasý þarttýr.
Hastanýn iki kaþýnýn ortasý kör bir
ustura ile hafifçe çizilir ve bir
damla kan çýkarýlýr. Sonra sarý bir
tasýn içine su konulur, suyun içine
yorgan iðnesi atýlýr, hasta tasý
eline alýp ilk defa hocanýn önünde
iðneye dikkatle bakar, suyun içindeki iðne sararýncaya kadar günde
bir kez bu tekrar edilir. Ýðne
sararýnca hastanýn iyileþeceðine
inanýlýr.
KORKU BASTIRMAK
Korkudan ileri geldiði düþünülen
hastalýklarýn giderilmesi için
uygulanýr. Korkuyu bastýracak
kimse, korkusu basýlacak olanýn
aðzýna þahadet parmaðýný sokarak
üst çeneyi üç defa yukarý kaldýrýr,
sonra kulak deliklerini avuçlarýyla
kapayacak surette korkusu basýlacak
olanýn baþýný iki tarafýndan iki
eliyle tutar ve üç defa yukarýya
doðru kaldýrýr. Bu iþ bitince
korkusu basýlana limonata verilir.
TÜTSÜLEMEK
Nazardan korunmak için ya da nazara
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uðrayanlar için
uygulanýr.
Korunacak veya
iyileþtirilecek
kiþi birtakým maddelerin dumanýna
tutulur. Yakýlýp
dumaný saðlanacak
malzemeler çeþitli olup;
bunlardan biri tuz, biber,
soðan ve sarýmsak kabuklarý ve
mavi kâðýt parçalarýnýn terkibidir…
KIRKLAMAK
Göz kapaðýnda oluþan arpacýk
için uygulanýr. Bir tespih
bulunup, bununla arpacýðýn
üzerine kýrk defa “geri geri”
denilerek vurulur. Veya
arpacýdan alýnan kýrk temiz
arpanýn her biriyle bir defa
arpacýk çýkan yere vurulur,
kýrklama bitince arpalar
bir kâðýda sarýlarak bir
kuyuya atýlýr.
Bu yöntemlerin dýþýnda
bugün de sýk kullanýlan
hocaya okutma en yaygýn
usullerden biridir. Saðlýðý
korumak ya da aðrýlý hastalýklar
ile bazý cilt hastalýklarýný
saðaltmak için mayýs ayýnda hacamatçý denen kiþilere kan aldýrmak
da yaygýn bir adettir. Bu kan alma
iþi sülükler yapýþtýrýlarak da
halledilebilir.
Halk hekimliðindeki saðaltýcýlarýn
çoðu ya belli bir ocakta yetiþme ve
izine tabi olarak hizmet eden
yukarýda bahsedilen ‘üfürükçü’ benzeri kiþiler ya da Kur’an okuyan
din adamlarýdýr. Bu, eski
Türkler’deki Þamanlarýn iyileþtirici geleneklerinden türeyip; devam
eden bir olgudur. Þamanlarýn
iyileþtirmekle ilgili iki görevleri
vardý. Bunlardan biri; ruh yitimini
engellemektir. Ýnanýþa göre: Bir
ruh ait olduðu bedenden uyku
halindeyken kaçabilir ve tanýmadýðý
yerlerde gezerken kaybolur, sahibi
uyanmadan da geri dönüþ yolunu
bulamaz; onu yakalayýp kurtulmalýk
almak isteyen kötü ruhlarla
büyücüler arasýnda korunmasýzdýr.
Ruhu kaçan kurbanda bitkinlik hali,
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hastalýklar bir
düþman, büyücü,
kötü ruh ya da
unutulmuþ ve
incinmiþ bir ata
tarafýndan sokulur. Þaman bu
hastalýklarý sokan
güçlerin sapladýðý
yabancý cismi çeþitli
ritüellerle bedende bulur ve
yine çeþitli ritüellerle
çýkarýr. Þamanlarýn hasta
kiþinin etrafýnda davul,
çýngýrak ve zil çalarak kötü
ruhlarý kovalamasý da
hastalýðýn iyileþmesi için
uygulanan bir ritüeldir.

güç ve istek kaybý gözlenir.
Eðer þaman ruhun nerede olduðunu,
kimin tarafýndan ve nerede tutsak
edildiðini bulmayý baþaramazsa kurban ölebilir. Þamanlarýn diðer bir
saðaltýcý görevi de: bedene istem
dýþý giren hastalýklarý bedenden
çýkarmaktýr.
Bedene zorla
giren

HALK TIBBINDA ÝLAÇ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER
Basur için: Hastaya
soyulmuþ sarýmsak diþleri yutturulur;
sarýmsak suda kaynatýlýr, hasta, buðusu
üzerinde oturtulur;
yumurta kabuðu yakýlýp,
dövülür, toz halinde burna
çekilir, kýzýlcýk çekirdeði
dövülür, elde edilen undan su ile
hap yapýlarak yutturulur v.d.
Baþ aðrýsý için: Ayaklar tuzlu veya
hardallý sýcak suya sokulur; burna
sirke çekilir; alna sirke
batýrýlmýþ bez konur; at kestanesi
dövülerek toz haline getirilir;
sonra enfiye gibi kullanýlýrsa
hemen aksýrýk verir; baþ aðrýsý
kesilir v.d.
Bel soðukluðu için: Patlýcan,
ortasý oyularak külde piþirilir,
ýlýk bir halde kamýþýn üzerine
konulur v.d.
Boðaz aðrýsý için: zeytin çekirdeði
karabiber ile beraber dövülür, tülbent arasýna konularak boðaza
baðlanýr, ayný zamanda limon suyu
ile gargara yapýlýr; hiç kullanýlmamýþ bir Amerikan bezi rakýya
batýrýlýr, üzerine dövülmüþ karabiber ekilerek boðaza sarýlýr v.d.
Böbreklerden taþ ve kum düþürmek
için: Tavuk katýsý üzerindeki zar
soyulur, bundan kýrk bir tane
kavrularak ezilir, biraz su ile

küçük haplar yapýlýr, kýrk bir
sabah birer tane alýnýr v.d.
Çýban için: Bir yumurta sarýsý,
biraz þeker, bir miktar sabun tozu
birbiriyle karýþtýrýlarak merhem
halinde çýban üzerine tatbik olunur
v.d.
Göz hastalýklarý için: Toz þekerle
sarýmsak dövülerek göz kapaklarýna
sürülürse gözdeki kanlar kaybolur;
gül suyunun içine limon sýkýlýr,
bu karýþýmdan göze bir iki damla
akýtýlýrsa göz kararmasý geçer
v.d.
Ýdrar zorluðu için: Karadut
yapraðý diken köküyle kaynatýlarak suyu sabah – akþam
içilir; saman, süt, ayrýkotu
birarada kaynatýlýr; hasta,
buðusu üzerine oturtulur v.d.
Öksürük için: Havlýcan ile zencefil kaynatýlýp suyu içirilir;
öksüren kimsenin sýrtýna bal
sürülerek, üzerine dövülmüþ karabiber ekilir; ýhlamur, ayva
yapraðý, ebegümeci çiçeði birarada kaynatýlýp suyu içilir;
elmanýn içi soyulur, oyuk yere
günlük damla sakýzý, zencefil
dökülüp doldurulur, bu elma
piþirilerek hastaya yedirilir.
v.d.
Sarýlýk için: Zerdeçal yumurta
ile karýþtýrýlýr, sabahlarý aç
karýna hastaya verilir; öküzlerin
safra keselerinden çýkan taþlar
dövülerek toz halinde hastaya
verilir; deve idrarý su ile
karýþtýrýlýp, tülbentten süzülür
sonra sabah – akþam birer miktar
içirilir v.d.
Verem için: Köpek yavrusu kesilerek
eti piþirilir, haberi olmadan hastaya yedirilir; koyunun akciðerleri
ortasýndan yarýlarak hastanýn
sýrtýna baðlanýr; eþek sütü kaynatýlarak hastaya içirilir; köpek
pisliði yoðurtla karýþtýrýlarak
hastaya verilir; çocuklarýn düþen
yedi yaþ diþleri saklanýr, bu
diþler dövülerek hastaya yedirilir;
ölü köpek kafasý yakýlarak toz
haline getirilir, bu toza baharat
karýþtýrýlarak hastaya verilir v.d.
Yanýklar için: Domates salçasý
sirke ile karýþtýrýlýr, yanýk yere

sürülür; yanýk yere susam yaðý
sürülür, üzerine çam kabuðu tozu
ekilir; yumurta aký zeytinyaðýyla
karýþtýrýlarak yanýk yere sürülür
v.d.
Halk týbbýnda
ve saydýðýmýz
lerin dýþýnda
ritüellere de
Siðiller için

ilaç uygulamalarýnýn
genel birtakým iþlembazý durumlara özel
rastlanmaktadýr.
önerilen bir uygulama

buna örnektir: vücudunda siðilleri
olan kimse, ay doðduðunda aya
bakarak üç Ýhlas, bir Fatiha okur,
ayaðýnýn altýndan bir parça toprak
alarak ve gözlerini aydan hiç
ayýrmayarak siðillere sürer sonra
aya doðru serper ve gözlerini
aydan çevirerek ve bir daha o gece
aya bakmayarak bulunduðu yerden
uzaklaþýrsa birkaç gün içinde
siðillerden kurtulacaðýna inanýlýr.
Yukarýdaki tariflerden de görüleceði gibi halk týbbýnda sadece
bitkisel ve inorganik maddeler
deðil, hayvan ürünleri ve parçalarý

da oldukça yoðun kullanýlmaktadýr.
Bu hayvanlar içinde “yýlan” çok
sýk kullanýlmasýyla özel bir yer
iþgal eder. Yýlanýn eti, kemiði,
derisinden oluþturulan preparatlar
hem vücut dýþýndan tatbiklerle hem
de aðýz yoluyla alýnarak kullanýlmaktadýr. Örneðin yýlan eti yiyen
arýlarýn yaptýklarý balýn mide
aðrýsý olan hastalara iyi geleceði,
yýlan eti kurutulup toz haline
getirildikten sonra tereyaðýna
katýlarak yenilirse göz içi kanallarýný iyileþtireceði gibi pek çok
inanç mevcuttur.
Günümüzde eskisi kadar detaylý ve
canlý bir uygulama alaný bulamasa
da Türk folkloru içinde halk týbbý
soluk almaya devam etmektedir.
Bugün için eski uygulamalar önemini
önemli ölçüde yitirse bile, yeni
birtakým uygulamalar (güncel
ihtiyaçlara ve geliþen kültüre
uyumlu olarak) eklenmeye devam
etmektedir. Bunlardan bazýlarý
“biyoenerji uygulamalarý” gibi dýþ
kaynaklý girdiler de olabilmektedir. Bugün geleneksel ilaç uygulamalarý yerini giderek dýþ kaynaklý
alternatif týp uygulamalarýna
býrakmakta, Türk Halk Týbbý giderek
küresel bir karakter almaktadýr.

KAYNAKLAR:
Baþar, Z.: Halk Hekimliðinde ve
Týp Tarihinde Yýlan; Atatürk
Üniversitesi Diþ Hekimliði
Yayýnlarý No:3, Ankara, 1978
Bayrý, M. H.: Ýstanbul Folkloru,
Türkiye Basýmevi, Ýstanbul, 1947
Iþýn, E. (editör): ElemterefiþAnadolu’da Büyü ve Ýnanýþlar, Yapý
Kredi Kültür Sanat Yayýncýlýk,
Ýstanbul, 2003
P Sanat, Kültür, Antika Dergisi:
Büyü ve Sanat, sayý:29 Ýstanbul,
Bahar 2003
Türkdoðan, O.: Kültür ve Saðlýk –
Hastalýk Sistemi, Milli Eðitim
Bakanlýðý Yayýnlarý, Ýstanbul, 1991
Ünver, A.S.: Týbbi Folklor ve Ýyi
Telkinler, Ýstanbul – Eminönü
Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat
Þubesi yayýný, Ýstanbul, 1938

Yazý ve Fotoðraf:AYÞE KÝLÝMCÝ

ÝZMÝR’ÝN

asansörü

10

Þu bizim asansörümüz,
Ýzmir'deki…Yüze vurmuþ yaþý. 5
Þubat doðum günüymüþ, raslantýyla
gitmiþtim, küçük kýzýma göstermek
için. Gelin kýz gibi süslenmiþ buldum. Mithatpaþa semtinde, Asansör
Sokaðý olarak bilinen 302. Sokak
Dario Moreno fotoðrafllý afiþlerle
bezeliydi. Onun da mahallesiydi
burasý, kapýsýnýn önünde mola
verip, o güzel Ýzmirli'yi andýk.
(Bilir misiniz? Nereden bileceksiniz, ömrü
nün çoðunu yabancý ülkelerde, en
çok da Fransa'da þarký söyleyerek
geçiren Moreno, hep Ýzmir'li kaldý,
Türk olmakla çalýmlandý. Öyle ki,
Adicu Lisbon þarkýsýyla katýldýðý
yarýþmada birincilik bayraðý olarak
Fransýz bayraðý göndere çekilirken,
onun diretmesiyle, yerini Türk
bayraðý aldý, Türk uyrukluyum dedi
ve þeref direðine kendi bayraðýný
çektirdi. Beni en çok, dýþarýlarda
gördüðü güzel gülen kiþiler için,
"bu mutlak Ýzmirlidir, anca
oralýlar böyle güzel güler" demesi
etkiler, siz þimdi bunu da bilmiyorsunuzdur, bilmezsiniz elbet, nerden bile
ceksiniz… Ýçinden deniz ve mehtap
geçen þarkýsýný bilin bari n'olur,
"deniz ve mehtap, sordular seni

neredesin? Nasýl derim,terk
ettin"?

Eski Ýzmir'de asansör çýkmazý derlerdi oraya. Çýkýlmazý çýkýlýr yapmýþ iþte
bir duyarlý ve zeki
hemþerisi.
Karataþ semtinin bir bölümüne ismini vererek
Asansör isimli bir tramvay duraðýnýn oluþmasýna
yol açacak olan Ýzmir’in tarihi mekanlarýndan
Asansör Kulesi, mithatpaþa Caddesi ile tepedeki
Halitrýfat Paþa semti arasýndaki yükseklik farkýndan
dolayý yaþlý çocuk ve hamilelerin dik merdivenleri
týrmanmasýnýn getirdiði zorluðu aþmak için 1907
yýlýnda Nesim Levi Bayraklýoðlu isimli bir musevi
hayýrsever tarafýndan inþa edildi. Ýlk zamanlar el
buharý ile çalýþan kulenin tuðlalarý Marsilyadan
Ayla Ökmene ait olan kule 1983 yýlýnda
Ýzmir Büyükþehir Belediyesine Ayla Haným
tarafýndan baðýþlandý. Tarihi Asansör Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan mimar Oktay Ekinci’ye
restore ettirilerek Ýzmir’e yeniden kazandýrýldý.
1992 yýlýnda hizmete giren tesisin Mithatpaþa’dan
Asansör’e giden yoluna da o sokakta yaþamýþ olmasýndan
dolayý Dario Moreno Sokaðý ismi verildi.
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Asansör, 1492'de Ýspanya'dan kaçýp
Osmanlý'ya sýðýnan Sefarad
Musevilerinin imzasýdýr. Asansörün
kalktýðý Dario Moreno Sokak Yahudi
yerleþimidir, iki katlý eski evler
vardýr. Evler ufacýk tefecik, ama,
þimdi artýk bakýmlý, aðaçlarla
süslü, bir þenlik bir keyif duyumsatýr insana. Asansör yapýlýrken
Ýzmir Aydýn ilinin merkezi,
Anadolu'nun en zengin, güzel ve
canlý þehri. 55 bin Rum, 21 bin
Musevi, 10 bin Ermeni asýllý yurttaþýmýzla barýþ içinde yaþarmýþýz.
35 basýmevi, 150 okul, 15 hastane,
81 eczane, 30 gazino, 57 otel ve
269 meyhanesi var. 4 Fransýzca, 3
Rumca, iki Türkçe dergi yayýnlanýyor bir Ýspanyolca gazete, iki Rumca
bir Ermenice derginin yaný sýra…
Karataþ semti Yahudi kolonisi Frenk
mahallesi yani Gavur Ýzmir en gösteriþlisi, Aksoy'a göre, tam
anlamýyla bir sömürge þehri. Efes
oteli arkasýnda Ýtalyan stili ünlü
Ýzmir Tiyatrosu bile var, taa o
yýllarda.
Yaþar Aksoy'un Asansör ve Dario
Moreno anýlarý kitabýnda, 930'lu
yýllarda Asansörün alt katýnýn
kumarhane, orta katýn fotoðrafçý,
üst katýn sinema olduðu belirtiliyor. Düðün, balo, eðlentilerin burada yapýldýðý söyleniyor. Gençler
Birliði Kulübünün de merkezi
olduðu.
Ýzmir en güzel Asansör'den izleniyor bence. Josepho Polombo ve eþi
Recina iþletirmiþ asansörü, ortalama 1200 kiþi taþýrmýþ. Kadýnlar tek
baþýna binince tanýmadýklarý erkekler de varsa eðer, bekletirmiþ
asansörü. Polombo'nun ardýndan
Derviþ Bey iþletmiþ, sonra motorcu
Mithat, en son Þerif Remzi Reyent.
942'de 36 bin liraya satýn almýþ.
En son yeðen Ayla Ökmen belediyeye
baðýþlamýþ bu anýtý. Karataþ asansörü 19. yüzyýl ortalarýnda
geliþtirilen hidrolik sistemin
ülkemizdeki ilk uygulamasý olarak
özel öneme sahip. Mithatpaþa caddesini Asansöre baðlayan 302 no'lu
sokak, tescilli olmamasýna karþýn
gerek mimari özellikleri, gerekse
oluþturduklarý sokak karakteri
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nedeniyle, korunmasý gereken evlerle birlikte kültürel bir çevre
oluþturmaktadýr.

Asansör, 1492'de Ýspanya'dan kaçýp
Osmanlý'ya sýðýnan Sefarad Musevilerinin
imzasýdýr

(y.a.Asansör ve D.M.anýlarý.S:184)
Yapýldýðý tarihte M.Paþa caddesi
kotunda makine dairesi, kule ve
asansör giriþi mekâný, bir de bekçi
evinden oluþmuþ, Halilrýfata
baðlantýyý saðlayan üst kottaysa
teras ve gazino yer almýþtýr.
Çevredeki iki katlý konutlar,
kilise ve sinagogla bir yerleþme
bütünlüðü içinde üç ulustan insanlarýn paylaþým ve anýlar simgesi
olarak günümüze dek, zorlukla da
olsa, gelebilmiþtir… Tarihi kimlik
güçlendirilerek yenilenmiþtir bizim
âþýk asansör… Aksoy, Ýzmir Saat

1907 yýlýnda, Osmanlý Musevisi Nesim
Levi, semti semte ulamak için
Asansör kulesini yaptýrmaya baþlar.
(Yani, býrakýnýz Aksoy'un asansör
kýzla Saat kulesi oðlanýn aþkýnýn
kavuþmayla sona ermesini, bizim oðlan
öncelikle birbirine hasret semtleri
kavuþturmayý iþ edinmiþ kendine.
Aralarý çok çok elli metre yükseklik
farkýyla açýlmýþ, ama,o kýsacýk ara
ne yapsalar ne etseler kapanmýyor,
sonsuzca da kapanmayacak. Biri yukarda kalýyor, öteki aþaðýda, baþlarýný
da eðemiyor ki garipler görsünler
birbirlerini, hasret bitsin. Neyse ki

Kulesine kadýn kimliðini
yakýþtýrýyor, asansöre ise erkek…
Yenilenip güzelleþen asansörün,
saat kulesiyle aþký da tazelenmiþtir artýk, diyor.
Mektuplaþacaklarýna bile inanýyor,
asansörle saat kulesinin. Onu bilemeyiz, ama, aþka kanat açan
kýzlarýn, asansörde kýstýrdýklarý
delikanlýlarýn dudaðýndan buse
çaldýðýný anlatanlarýn yalancýsýyýz…

Nesim Levi giriyor sahneye, esas
oðlan asýl o… Kavuþuyor bizim hasret
mahalleler birbirine… Yükselti farký
elli metre olan iki semti birbirine
yaklaþtýrmaktýr niyeti. Meþrutiyet
ilan edilmemiþtir daha. Nesim Levi
Bayrakoðlu adýndaki tüccar, hem asansörü yaptýrýr hem evini, hastane
yapýlmasý koþuluyla Musevi cemaatine
baðýþlar. Dimdik merdivenler yerine,
iþi gereði sýkça gidip geldiði

Avrupa'nýn asansörünü getirmek,
karizmatik önder çýkarmamayý, toplumda siyasi olarak öne çýkmamayý seçen
bu cemaatin içinde haklý olarak ön
saflara geçmesine yol açmýþtýr. Paris
ve Ýtalya'dan getirttiði mühendislere
proje çizdirerek, yüz yýl önce taþ
ocaðý olan kayalýk zemin ü tünde
asansörün yapýmýna böylece baþlanýr.
Dolgu tuðla ve taþla yapýlan asansörün kapýsýnýn üstündeki yuvarlak
metal madalyon içindeki kitabede,
yazýlý olan "Asenseur construit par
Nesim Levi, 1907" cümlesi yeterli
övüncüdür, cemaatin.
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Elbet 1992 yýlýnda Asansörün
yenilenme ve onarým çalýþmalarýný
yüreklice üstlenen ve otantik
havasýný bozmadan bir kültür birimi
olarak kente yeniden armaðan eden o
dönem Büyükþehir belediye baþkaný
Yüksel Çakmur'u da,yenilemenin
mimarý Oktay Ekinci'yi de unutmamak
gerek.Sergi salonu, toplantý alaný,
hediyelik eþya dükkânlarý, küçük
barlar, Ceneviz meyhanesi, çay
terasý ve yemek birimi gibi ünitelerle kentin gözbebeðidir artýk.
Merak ediyorum, asansörle inip
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çýkan ve o kocaman pencerelerinden
söze sýðmaz güzellikteki efsunlu
bir Ýzmir'i seyreden insanlar, yüz
yýl önceki þehrimi, ona renk katan
farklý ulus ve kimliklerden, sonradan olma yahut kökten sürme
Ýzmirlilerden, onu güzelleþtiren
Nesim Levi ve benzerlerinden, þehre
kol kanat gerenlerden, dara
düþtüðünde gözyaþýný silenlerden
haberdar mýdýr? Bir aðaç eksilse
þehrinden ya da bir kültür kalýtý
yýkýlsa, içleri sýzlar mý?
Karataþ'taki güzelim evlerden paket

taþlý olduðunu varsayýp baktýðýmýz
sokaklarýna þarkýlar taþmýyorsa,
bunun nedeni, özlemi, içlerinde
yeþerir mi? Bunlar olmuyorsa, o
þehre þehrin insaný sahip çýkmýyor
ve ayrý düþtüðünde özlemiyorsa, ne
yapýlsa boþ…
Eski Ýzmir'de asansör çýkmazý derlerdi oraya. Çýkýlmazý çýkýlýr yapmýþ iþte bir duyarlý ve zeki
hemþerisi. Çýkmazý da þenlikli,
hoþ, anýlarý kuþatan, gözeten bir
köþecik eylemiþ. Þehrin simgesi
olmuþ, Ýzmir en güzel oradan seyrolunmuþ. Oraya
çýkarken insan,
bulutlara yükseldiðini sanmýþ.
Hangi asansör bu
duyguyu veririn
sana? Diðerlerinin
kabini etrafý
seyirlemeye uygun
biçimlenmiþ olanlar
bile, ne görebilirsiniz? Çok çok
bir apartmanýn
içini, merdivenlerini belki…
Ýzmirli asansör
öyle mi ya?
Kýndýrýk bakýnca
kaderinizi bile
görürsünüz,
Ýzmir'in asansöründe. Bir kat
çýkmak için basmýþsýnýzdýr düðmesine, çýk çýk
bitmez. Nereye bu
sefer diye
düþünürsünüz, sahiden bulutlara mý
yoksa? Kim bilir o
aþka kanat açan
cesur kýz, kravatýndan tutarak
çektiði delikanlýnýn dudaðýna

kondurduðu kaçamak busenin ardýndan, çekildiði bulutlardan nasýl
inmiþtir, yeryüzüne, inebilmiþ
midir?
Mithatpaþa'dan Halilrýfat'a doðru
çýkmak isteyen insanlarýn ulaþým
sorununu Musevi zekasýnýn kývraklýðýyla çözüveren Nesim Levi iþin
bulut faslýný düþünmüþ olamaz,
ama,her neyi düþünmüþ ise, bir
þehrin yüzüne silinmez bir mühür
vurmuþtur, Ýzmir'in yüzünü
yazmýþtýr, süsleyip, bezemiþtir
yani, eskiler öyle derdi, yüz yazmak…
Bize de kocaman yüzyýlýn ardýndan
bu yazýyý yazmak düþtü…
Ýzmirliler, orada yaþama ayrýcalýðýna sahip olanlar, þehrinin
gurbetine düþenler, asansörün
kýymetini bilin e mi. Farklý kimlikten insanlarla barýþ içinde bir
arada yaþamanýn güzelliðinin de
öyle. Hayat kýsa,
ölüm uzun, siz benzeri olmayansýnýz. Baharý yaþadýðýmýz þu kýþ
günlerinin birinde asansör kaçamaðý
yapsanýza, ne duruyorsunuz?
Hem,belli mi olur, bakarsýnýz bir
buse konuverir sizin de dudaklarýnýza, asansörle Ýzmir'e
indiðinizi sanýrken, bulutlarýn
üstünde bulursunuz kendinizi…
Nice yüz yýllara Ýzmir'in asansörü…
Asýrlýk suretini senin doðum
gününde yazdým, benim doðum günümde
yazýya döktüm, var bunda bi týlsým…10.02.2007
gurbetteki hemþerin Ayþe Kilimci

Ýzmir en
güzel
Asansör'den
izleniyor
bence.

1907 yýlýnda, Osmanlý Musevisi Nesim Levi, semti
semte ulamak için
Asansör kulesini yaptýrmaya baþlar. Yani,
býrakýnýz Aksoy'un asansör kýzla Saat kulesi
oðlanýn aþkýnýn kavuþmayla sona ermesini, bizim
oðlan öncelikle birbirine hasret semtleri kavuþturmayý iþ edinmiþ kendine. Aralarý çok çok elli
metre yükseklik farkýyla açýlmýþ, ama,o kýsacýk
ara ne yapsalar ne etseler kapanmýyor, sonsuzca
da kapanmayacak. Biri yukarda kalýyor, öteki
aþaðýda, baþlarýný da eðemiyor ki garipler
görsünler birbirlerini, hasret bitsin.
15

Yazý:SEVÝL ÇONKA

Bugün kendini Berlin Müzesi'nde gizemle saklayan Bergama Sunaðý
antik dönemde etrafýndan gelen geçen herkesi bir tepenin üzerinden
muhteþem güzelliði ile gün boyunca selamlýyordu.
" Bergama'da 13 metre yüksekliðinde muazzam bir heykeltýraþlýða
sahip büyük mermer bir sunak bulunuyor. Bu sunak ayný zamanda tanrýlarla devlerin savaþýný anlatýyor"
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Romalý yazar Lucius Ampelius
"Memorable Facts" adlý kitabýnda
Bergama'da bulunan büyük sunaðý
iþte böyle tanýmlýyor. Þu an Berlin
Müzesi'nde bir modeli bulunan bu
sunaðýn restore edilmiþ firezlerine
baktýðýmýz zaman Lucius Ampelius'un
hayranlýðýna þaþmamak gerek.
Tanrýlara adanan bu sunak sahip
olduðu muhteþem heykeltýraþlýk
sanatý ve muazzam ölçüleriyle geç
antik dünyanýn en önde gelen eserleri arasýnda yer alýyor. Sunaðýn
gerçekte hangi tanrýya adanmýþ
olduðu halen tartýþma konusu olduðu
halde, bazý araþtýrmacýlar sunaðýn
tanrý Zeus'a ithafen yapýldýðýný
düþünürken, diðerleri ise hem Tanrý
Zeus hem de Tanrýça Athena'ya adanarak yapýldýðýný düþünmekte.
Yaklaþýk olarak MÖ. 180 yýlýnda
yapýlmýþ olan sunak çatýsýz bir
mermer bina özelliðinde olup, büyük
bir podyum üzerinde yer alan
görkemli bir platforma sahiptir.
Platformun her iki yanýnda bulunan
kanatlar arasýndan büyük bir merdiven yoluyla kapalý bir avluya
çýkýlýr. Podyumun dýþ duvarlarý
üzerinde Gigantomachy firezi
(Gigantomachy firezi erken yunan
sanatýnýn þeref konusudur. Dünyanýn
korkutucu devleri ile Olympus tan-

rýlarý arasýndaki savaþý anlatýr.
Bu stil ilk olarak M.Ö 6. yüzyýlda
Delphi'de bulunan Siphnian hazinesi
firezlerinde betimlenmiþtir.
Delphi'de tanrýlarýn zaferini ve
Yunanlýlarýn Persler üzerindeki
galibiyetini simgeler), sunaðýn
avlusu içerisindeki duvarlarda ise
Bergama'nýn efsanevi kurucusu
Telephos'un hayatýný içeren firezler yer alýr.
Bizler bu firezlerin konusunu antik
kaynaklarý ve bazý yeni kitaplarý
okuyarak anlamaya çalýþabiliriz.
Peki ya eski Bergamalýlar veya
þehre gelen ziyaretçiler bu firezlere baktýklarýnda ne düþünüyorlardý? O dönemin sanatçýlarý onlara
ne anlatmaya çalýþmýþlardý? Ve her
þeyden önemlisi bu büyük sunak
(heroon?) neden yapýlmýþtý?.
Sunaðýn alt kýsmýnda daha önceden
yapýlmýþ kazýlarda daha erken
döneme ait apsidal bir yapýnýn
bulunmasýndan ötürü, büyük sunaðýn
ayný zamanda þehrin efsanevi kurucusu Telephos'a yapýlmýþ bir kutsal
mekan (heroon) olarak da kullanýlmýþ olduðu düþünülüyor.
Attalid hanedanýnýn gücünün ve
zenginliðinin, ayný zamanda
Helenistik dönemin de bir olgun

meyvasý olan bu sunaðý, Bergama
hükümdarlarý ideolojik bir propaganda isteði içinde, Bergamalýlara
zaferlerini kutlamalarý için bir
zafer anýtý olarak yaptýrmýþlardý.
Çoðu araþtýrmacý tarafýndan bir
zafer anýtý olarak kabul edilen
sunaðýn yapýldýðý tarih halen
tartýþma konusu. Gigantomachy
firezi iki askeri zaferi içeriyor.
Birincisi, Antiochos'un Romalýlar
tarafýndan MÖ. 190 yýlýnda,
Bergamalýlarýn yardýmlarý sonucunda
Magnesia ve Sipylum'da yenilmesi.
Ýkincisi ise, MÖ. 186-179 yýllarý
arasýnda, II. Eumenes zamanýnda,
Bergamalýlarýn Galatlarý yendiði
savaþ. Baþka bir araþtýrmacýya
göre ise Bergama Sunaðýnýn bir
zafer anýtý deðil kazanýlan zaferlerden sonra Bergama'nýn refahý
için yapýlan bir þükran takdimi.
Bunun yanýnda bu Gigantomachy sahnesinin MÖ. 172-168 yýllarý arasýnda yapýlan 3. Makedonya savaþý
olduðu ve sunaðýn MÖ. 165 yýlýna
tarihlendiðini düþünenlerde var.
Bunun nedeni ise bazý araþtýrmacýlar tarafýndan sahnelerden
birinde Zeus'un Makedonya'nýn simgesi olan 12 yýldýzlý bir kalkan
taþýmasý olarak gösterilmekte.

Antik dönemin
izleyicileri
sunaðýn firezlerinin çok detaylý
ve dramatik bir
þekilde oyulmuþ
muazzam büyük
figürleriyle
karþýlaþtýðýnda, bu
figürlerin neden bu
kadar büyük,
karýþýk ve detaylý
bir þekilde
yapýldýðýný merak
ediyordu. Cevabý o
dönemin
heykeltýraþlarýnýn
ifadelerinde gizli
iken, bize de
Bergama'nýn tarihi,
politik, sosyal,
kültürel ve sanatsal yapýsýnda saklanan bazý ip
uçlarýný deðerlendirmek kalýyor.
Bu muhteþem sunaðýn
yer aldýðý Bergama
þehri, Kuzey Batý Anadolu kýyýsýnda
ki bir tepede yer alýyor. Þehir,
Büyük Ýskender'in ölümünden sonra
önem kazanýyor. Ýskender'in ölümünden sonra imparatorluðu dört varisi
arasýnda küçük krallýklara bölünüyor. Ýskender'in generallerinden
biri olan Lysimachos, önemli
stratejik konumundan dolayý
Bergama'yý alýyor ve onu askeri bir
merkez haline getirerek kraliyet
hazinesini MÖ. 263'te Philetairos'a
teslim ediyor. Philetairos
babasýnýn ismini (Attalos) alan
Attalid hanedanýný kuruyor ve kendisi ile beraber diðer varislerde
Attalidler olarak çaðrýlýyorlar.
Attalidler, sanatýn ve mimarinin
devletin karakterini, siyasetini ve
baþarýlarýný yansýttýðýný bilerek
sahip olduklarý gücü ve hazineyi
baþlýca görkemli binalar ve
heykeltýraþlýk için kullanýyorlardý. Büyük Sunak onlarýn duygularýný ifade eden en önemli sanat
projesiydi .
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Büyük Sunaðýn artistleri Attalid
hanedanýnýn seçmiþ
olduðu konularý firezlerede iþlediler. Amaç
izleyicinin dikkatini
çekecek kadar görkemli
bir sanat eseri yaratmaktý. Bunun için
sanatçýlar firezlerde
son derece tezat uygulamalarda bulundular.
Ýskender'in ölümünden
sonra baþlayan
Hellenistik dönemde, o
zamana kadar uygulanmakta olan sanatýn
üslubu da deðiþmiþti.
Büyük Ýskender bütün
kültürleri birleþtirebilecek kadar açýk
fikirliydi. Onun
ölümünden sonra
Yunanlýlar yaþamlarýný
ve düþüncelerini
deðiþtirmeye baþladýlar

ve böylece sosyal
yapýsý ve kültürü farklý birçok toplulukla
giriþilen yakýn iliþki
sonucu ortaya yeni bir
sanat akýmý çýktý. Bu
sanatçýlarýn iç
dünyalarý ile dýþ
dünyayý karþýlaþtýrmalarý sonucu ortaya
çýkan barok sanatý idi.
Hellenistik dönem barok
sanatýnýn kökeni Ýskender zamanýnda yaþamýþ
olan ünlü heykeltýraþ
Lysippos'un çalýþmalarýna dayanýr ve
barok sanatý MÖ. 2.
yüzyýlda büyük sunaðýn
Gigantomachy temasý ile
zirveye ulaþýr.
Attalidlerin bu temayý
seçmelerinin nedeni
kendilerini Yunan
kültürünün koruyucularý
olarak görmeleriydi.

Politt'e göre devlerin
Hellenistik dönem öncesi Yunan inanýþýyla
eþleþtirilerek
Olympus'lu tanrýlara
yenilmeleri konu
edilmiþti. Bunun yanýnda tanrýlar ve devler
arasýnda tek ölümlü
tanrý olan Herakles'in
yer almasýný da
Attalidlerin ilahi bir
kökene sahip olduklarýný göstermek
istemeleri olarak
düþünüyor. Hansen ise
devlerin insan þeklinde
olduklarýný ve
Galatlarý temsil ettiklerini belirtirken
Bergamalýlarýn Galatlar
karþýsýnda kazandýklarý
zaferin vurgulandýðýný
düþünüyor.

Bergamalýlarýn Yunan uygarlýðý ve
dini ile birlikteliði kendilerini
klasik uygarlýðýn koruyucularý
olarak görmelerini ve Bergama'yý da
Doðu Atina olarak kabul ettiklerini
gösteriyordu. Öte yandan Stewart
firezlerde ki Tanrý ve dev betimlemelerinin dünyanýn baþlangýcýný
ve sonunu ifade ettiðine inanýyor.
Simon ise Sunaðýn firezlerinin
bulunduklarý yöne göre farklý komposizyonlar içerdiðini düþünerek
sanatçýlarýn temalarýnda tanrýlarýn
yaradýlýþýný anlatan Hesiodos'un
Theogonya'sýný kullandýklarýný
belirtiyor. Hesiodos'un
Theogonya'sýnýn kullanýlmasýnýn
nedenini de Stoik felsefeye baðlýyor. Stoik felsefeciler o dönemde
evrenin kozmik bir beyin tarafýndan
yönetildiðine inanýrlar. Evren sistemli bir þekilde geliþmiþ bir
bütündür. Bu yüzden kadere ve þansa
inanýrlar. Bu inanýþ sanatçýlarýn
eserlerine yansýr. Kadere ve þansa
inanan sanatçýlar dramatik ve heyecanlý duygularýný firezlere yansýtýrlar. Bu sayede onlarýn duygularý izleyicilere ulaþýr ve iyi
þans ve kader iþaretlerini anlamalarý saðlanýr.
Tanrýlarýn yaratýlýþý ve devlerle
savaþmalarýndan sonra elde edilen
zafer yerini evrenin doðal dengesine býrakýr. Gigantomachy
temasýnýn ortaya çýkardýðý kaos
yerini barýþa ve dengeye býrakmýþtýr. Bu temayla antik izleyicilere verilmek istenen Bergama
þehrinin þansýnýn ve iyi kaderin
devam edeceðine dairdir. Böylece
sunaðýn yalnýzca bir zafer anýtý ve
þükran takdimi olarak deðil ayný
zamanda iyi þansa ve kadere inanýlmasýna hizmet ettiði de anlaþýlýyor. Sunaðýn kapalý avlusu
içerisinde yer alan firezler ise
Bergama'nýn efsanevi kurucusu
Telephos'un hayatýný anlatýr.
Sunaðýn dýþ duvarlarýný oluþturan
firezlerdeki karmaþa ve kaos avlu
içerisindeki firezlerde yerini
sakinliðe ve korunaklýða býrakýr.
Dýþarýnýn vahþeti içerideki sükunetle dengelenmeye çalýþýlmýþtýr.
Heykeltýraþlar bir anlamda bu

tezatlýðý içerinin kutsal anlamýný
vurgulamak için ortaya çýkarmýþlardýr.
Bugün Bergama'ya gittiðimizde
sadece Bergama Sunaðýnýn temelleriyle karþýlaþýyoruz. Sunaðýn
firezlerinin tanýmlanmasý halen
sanat tarihçileri arasýnda tartýþma
konusu. Bergama Sunaðýnýn yapýlmasýnýn en büyük nedeni, gelecekteki Bergamalýlara, þehrin tarihinde
yaþanmýþ gerçek ve efsanevi olaylarýn müthiþ bir sanat abidesi
olarak günümüze kadar ulaþtýrýlmak
istenmesi. Bugün küçük bir
Bergamalýyý Sunaðýn yanýnda Bergama
hakkýnda okurken bulduðumuzda ise
Attalidlerin neredeyse 2200 yýl
önce ulaþtýrmak istedikleri mesajýn
bugün halen yerine ulaþtýðýný
görüyoruz.

Bugün küçük bir
Bergamalýyý Sunaðýn
yanýnda Bergama
hakkýnda okurken bulduðumuzda ise
Attalidlerin
neredeyse 2200 yýl
önce ulaþtýrmak istedikleri mesajýn bugün
halen yerine
ulaþtýðýný görüyoruz.

BERGAMA SUNAÐI
Tanrýlarýn yaratýlýþý ve devlerle savaþmalarýndan sonra elde edilen zafer yerini
evrenin doðal dengesine býrakýr.
Gigantomachy temasýnýn ortaya çýkardýðý kaos
yerini barýþa ve dengeye býrakmýþtýr. Bu
temayla antik izleyicilere verilmek istenen
Bergama þehrinin þansýnýn ve iyi kaderin
devam edeceðine dairdir. Böylece sunaðýn
yalnýzca bir zafer anýtý ve þükran takdimi
olarak deðil ayný zamanda iyi þansa ve
kadere inanýlmasýna hizmet ettiði de
anlaþýlýyor
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Yazý:ÇÝÐDEM KÜPÇÜ
Fotoðraf:KARAF MAGAZÝN
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PÝATTÝ

DONATELLA

“Þarap Yaþamýmýza Tanýklýk Eden Dosttur”

Son olarak "Þarabýn Ýtalyan Aþký" kitabýný kaleme alan Donatella
Piatti, klasik bir Ýtalyan… Kitapta, Piatti'nin Ýtalya'daki
baðlarýnda geçen þaraba dair anýlarýnýn yaný sýra çok özel hikâyeler,
þarabýn tarihi, baðbozumu, þifalý þaraplar gibi bilgiler de yer
alýyor. Donatella Piatti'nin kendine özgü anlatýmýyla zenginleþen
kitapta, profesyonel aþçý olan oðlu Batuhan Zeynioðlu Piatti'nin
leziz makarna tarifleri de bulunuyor. Kitabýndan konuþmak üzere bir
araya geldiðimiz Donatella Piatti için bir kadeh þarap "sýcaklýk",
bir tabak makarna ise "iþtah ve þehvet" demek…

Yazma serüveniniz çocukluðunuzda
kardeþinize yazdýðýnýz masallarla
mý baþladý gerçekten?
Önce kardeþim, sonra yakýnlarýmýn
çocuklarý, oðlum ve þimdi torunum
derken masal anlatmayý hep sevdim.
O eski zamanlar gidersek, babam
bana küçük bir teyp almýþtý.
Kardeþim yemek yemediði, uyumadýðý
zamanlarda ya da annem alýþveriþe
gittiðinde onu oyalamak gerektiðinde ona masallar anlatýr, bir
yandan da sesimi babamýn bana
aldýðý teybe kaydederdim. Aðaçtan
düþen bir yapraktan fotoðraf makinesine her þeyin öyküsünü uydurur,
masal gibi anlatýrdým. Sonra o ses
kaydýmý dinler, yazýya dökerdim.
Ama profesyonel anlamda ilk
yazýlarým, Ýtalya'daki Effe isimli
feminist bir dergide, 1976 yýlýnda
yayýmlanmaya baþladý. O zamanlar
bir yabancýyla, yani bir Türk'le
evliydim ve genç bir kadýnýn
yabancý biriyle evliliðini günlükler halinde yazýyordum.
"Þarabýn Ýtalyanca Aþký" kitabýnýzda çocukluðunuzun üzüm baðlarýnda
geçtiðini yazýyorsunuz…
Aslýnda Milanolu'yum. Annem
Ýtalya'nýn Bolonya tepelerinden…
Her yýl yaz tatillerinde
Bolonyo'daki baðlarýmýza giderdik.
Orada dayýmlar yaþýyordu. Annemin
baþka ülkelerde, þehirlerde yaþayan
kardeþleri de aileleriyle birlikte
buraya gelirdi. Baðlardan üzümleri

toplar, þarabýmýzý kendimiz
yapardýk. Bu bir Ýtalyan
klasiðidir; baðbozumu zamaný
geldiðinde kendi þarabýmýzý hep
birlikte yapmak bir aile seremonisine dönüþür.
1975 yýlýnda geldiðiniz Türkiye'de
bugün bir yazar olarak tanýnýyorsunuz, ama ayný zamanda öðretmensiniz de… Hatta Fatih Terim'e
Ýtalyancayý sizin öðrettiðinizi de
biliyoruz. Türkler, diðer milletlerden kiþilerle kýyaslandýðýnda, Ýtalyanca öðrenme konusunda
iyiler mi?

Ben daha önce hem okuduðum
Almanya'da, hem Ýtalya'da dersler
verdim. Türkiye'de de Ýtalyanca
ders vermeye devam ediyorum.
Türklerin özelliði, bir þeyi
gerçekten istediklerinde çok çabuk
uyum saðlamalarý... Ýtalyanca'da da
ayný þey geçerli. Yeter ki istesinler, "ben bu dili konuþabilirim"
desinler… O zaman çok çabuk
öðrenebiliyorlar. Ama Ýtalyancayý
en kolay Fransýzlar ve Ýspanyollar
öðreniyorlar. Bir de Ruslar çok
disiplinliler.

En çok zeytinyaðlý
barbunya ve enginarý
seviyorum. Zaten
Ýtalyan ve Türk mutfaklarý birbirine çok
uzak deðiller. Ortak
özellikleri et ve
balýk.

Hangi millet Ýtalyanca dersinden
sýnýfta kalýr?
Ben bugüne kadar Ýtalyancayý
Amerikalýlar kadar zor anlayanýna
rastlamadým. Onlarýn öðrenmesi bir
yana, benim için öðretmesi de zor.
Ýnanýlmayacak bir þey…
Amerikalýlarý bu anlamda çözebilmiþ
deðilim! Bizim gramere lüzumsuz
gibi bakarlar, kelimelerin yarýsýný
söyler yarýsýný telaffuz etmezler…
Bir de Japonlar'da çok sýkýntý çektim. Anlatýyorsunuz, size anlýyormuþ gibi bakýyorlar. Sonra bir soru
soruyorsunuz, meðer hiçbir þey
anlamamýþ! O kadar gururlular ki,
bir þeyi anlamadýklarýný itiraf
edemiyorlar.
Kitabýnýza "Size bir arkadaþýmý
takdim etmek istiyorum: þarap" diye
baþlýyorsunuz... Nasýl bir
arkadaþtýr þarap?
Þarap tam bir dost… Hayatýmýz
boyunca bizi takip eden, keyif
veren ve yaþamýmýza tanýklýk eden
bir arkadaþ… Diðer arkadaþlarýnýzla
yaþadýðýnýz her þey þarap için de
geçerlidir: dertleþmek mesela…
Sizinle konuþamaz ama her yudumunda
sizi rahatlatýr, sýcaklýk verir.
Sinirli, üzgün, mutlu… Siz hangi
ruh haline sahipseniz, þarap da
sizinle ayný kýyafeti giyer. Üstelik uyumludur da. Limonlu ve sirkeli yiyecekler dýþýnda her þeyin
yanýnda size eþlik edebilir.
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Saygýdeðer birinden söz eder gibi
anlatýyorsunuz þarabý…
Teknoloji þarap üretimini inanýlmaz þekillerde basitleþtirdiyse
de insan elinin yerini tamamen
alamadý, dolayýsýyla iyi bir
þarap üretmek için gerekli
bileþenler asýrlardýr ayný kaldý:
Toprak, zaman, üzüm baðý ve
sabrý, aþký ve en önemlisi
tutkusuyla insan emeði! O yüzden
þarap çok saygýdeðer bir içkidir.
O üzüm de saygýyla, sevgiyle
büyütülür. O yüzden þarabý kafa
bulmak için içenlere çok kýzýyorum.
Bir kadeh þaraba baktýðýnýzda
içinizde ne gibi duygular
uyanýyor?
Bir defa kadehteki þarap kýrmýzý
olmalý; kokusu yoðun olduðu için
en çok kýrmýzý severim. Bir kadeh
þarap ile ilgili ilk duygum;
sýcaklýk! Kokusu da mecaz anlamda
beni hemen sarhoþ eder… Þimdi söz
ederken bile caným çekti… Þarapla
iliþki hemen kuruluyor, eski bir
dost gibi, onunla sohbet etmeye
bayýlýyorum.
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PÝATTÝ
DONATELLA
Favori þarabýnýz hangisi?
Bir Ýtalyan þarabý olan
Valpolicella. Baþka þaraplar da
denesem, yine döne döne onu tercih
ederim. Verona Bölgesi'nde
üretilir. Ýçtiðiniz anda boðazýnýzdan sýcaklýk yayýlýr, taze ve tam
kývamýndadýr. Her yemekle gider.
Þaraba âþýk olmakla þarap uzmaný
olmak farklý deðil mi?
Bakýn ben þarap baðlarýnda büyüdüm,
iyi bir þarap içicisiyimdir, bu
kitabý yazmak için 32 kitap okudum.
Ama yine de þarap uzmaný olduðumu
söyleyemem.
Dünyada þarap için en verimli
topraklar, þarabýn dünyada ilk
yapýldýðý yer olan Anadolu olduðu
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halde, neden Türkiye þarap konusunda Ýtalya ve Fransa kadar iddialý
olamadý?
Anadolu'da þaraba haram diye bakýyorlar. Bu beni çok üzüyor. Yazýk
gerçekten... Þarap haram olamaz ve
ben çok alýnýyorum bu sözlere. Koca
bir zenginlik, bir miras kenara
atýlýyor, ama buna karþýlýk iþsizlikten yakýnýlýyor.
Peki ya sýcacýk soslu bir makarnayý
düþünmek, sizde hangi hisleri canlandýrýyor?
Ýþtah ve þehvet! Seviþmeye hazýrlanýyor gibi… Bu söylediklerime
þaþýrmayýn, çünkü gerçek bir
Ýtalyan'la konuþuyorsunuz…

Ben, 100 derecede, hatta
bazen daha üstünde haþlanan
makarnalarýn, haþlandýktan
sonra soðuk suya býrakýlmasýný "tecavüz" olarak
nitelendiriyorum. Makarna
canlý bir organizmadýr. Ona
da týpký þarap gibi saygý
duymalý, sosunu hazýrlayýp
sevgiyle karýþtýrmalý…

Favori makarnanýz?
Spagetti. Çocukluðumdan beri
çevirmekten hoþlandýðým için...
Almanlar hâlâ kaþýkla yerler ya
spagettiyi, onlara çok gülüyorum.
Ýki yaþýndaki torunuma da bizim
genlerimiz geçti galiba, o da çok
seviyor spagetti yemeyi. Ucundan
yakalayýp çekiyor, çekiyor… Bütün
dudaklarý yað içinde gülümseyen,
çok mutlu bir velede dönüþüyor.
Biliyor musunuz, torunum bana
þaþýrýlacak kadar çok benziyor. Çok
kolay gülme özelliðini oðlumdan
almýþ. Zýrlamýyor, þýmarýklýðý yok
ve ciddi bir yaný var. Bir de
torunum kitaplarý çok seviyor diye
kendimi kandýrýyorum. Ýtalyancaya
alýþsýn diye ona masal kitaplarý
alýp okuyorum, bazen bir saatten
fazla sürse de yanýmdan ayrýlmadan
dinliyor beni.
Türk yemekleriyle aranýz nasýl?
Yapar mýsýnýz, hangisinin tadýna
bayýlýrsýnýz?
Zeytinyaðlýlarý yapýyorum, ama öyle
restoranlardaki gibi deðil,
annelerinizin yaptýðý gibi… En çok
zeytinyaðlý barbunya ve enginarý
seviyorum. Zaten Ýtalyan ve Türk
mutfaklarý birbirine çok uzak
deðiller. Ortak özellikleri et ve
balýk.
Bugüne kadar en iyi makarnayý
nerede yediniz?
Kýsa süre öncesine kadar annemin
makarnalarýnýn yeri benim için
baþkaydý. Ama en son oðlum
karidesli tortellini yaptý,
muhteþemdi… Biliyorsunuz, oðlum
Batuhan uluslararasý düzeyde bir
aþçý.
En iyi makarnayý yapmanýn püf noktasý nedir?
Ben, 100 derecede, hatta bazen daha
üstünde haþlanan makarnalarýn, haþlandýktan sonra soðuk suya býrakýlmasýný "tecavüz" olarak nitelendiriyorum. Makarna canlý bir
organizmadýr. Ona da týpký þarap
gibi saygý duymalý, sosunu hazýrlayýp sevgiyle karýþtýrmalý…

Yazý:ÝSA ÇELÝK
Fotoðraf:ÝSA ÇELÝK ARÞÝVÝ

26

FOTOGRAF SANATÇISI

SABAHATTÝN ALÝ
"Pazarda kadýnlar tombul yanaklarýmdan makas,
önümdeki sepetten ibriþim yumaklarý alýrlardý.
Babam pazarda gördüklerimi yazmamý isterdi. Bir
kez yazýya þöyle baþlamýþtým: 'Sabahýn erken
saatinde pederimin lâtif sesiyle uyandým! Babam
öfkelenmiþ, 'haydi ordan, yalancý kerata. Sabahýn
köründe seni zorla yataðýndan kaldýrýyorum.
Babanýn lâtif sesiymiþ! Sesim sana lâtif gelir mi
hiç! Ýçinden geldiði gibi yaz! demiþti."
Böyle anlatýyor Sabahattin Ali, Babasýnýn ilk
gerçekçilik yönlendirmesini. Hilesiz, hurdasýz,
doðru ve dürüst sanat yapmak gereðini, babasýnýn
bu uyarýlarýyla seziyor.
Babasý, piyade yüzbaþýlýðýndan emekli Cihangirli
Ali Sabahattin Bey, o sýralarda Edremit
pazarlarýnda sergi açýp öteberi satýyor, oðlu da
ona yardým ediyordu. Halkýn nasýl yaþadýðýný,
hangi durumlarda nasýl davrandýklarýný bir objektif gerçekçiliðiyle gözledi. Sabahattin Ali'nin
bu pazarcýlýk günlerinde edindiði izlenimler
ileriki yýllarda onun sanatýnýn bel kemiðini
oluþturmuþtur. Öyle ki, Sabahattin Ali'nin
yazýlarýnda sanki insanlara ya da olaylara bir
kamera arkasýndan bakar, sanki anlatmak istediðini anlatýrken çeþitli objektifler kullanýyor
gibidir. Sözgelimi kimi kez kimi durumlarý ya da
kiþileri çevreden "tecrit ettiði" ya da baþka bir
söyleyiþle "soyutladýðý" zamanlarda aslýnda durumun daha somutlaþmasýný amaçlamaktadýr. Sanki bir
tele objektif ile bakarmýþ gibi. Kimi kez standart objektif, kimi kez geniþ açý objektif kullanýyormuþ gibi tatlar alýnýr onun hikâye ve
romanlarýndan yaþama bakarken.
Sabahattin Ali'nin romanlarýnda hikâyelerinde
anlatýlanlar (bir aþk hikâyesi de olsa) fonda
genellikle olayýn ya da olaylarýn geçtiði, köylerin, kentlerin ya da giderek tüm ülkenin sosyal
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görüntüsü verilmekte, salt gösterilmekle yetinilmeyip çözümler de
getirilmektedir. Yazýnsal gerçeklikle, yaþanýlan gerçeklik son kerte
yalýn ve birer anýt niteliðinde
yoðun, görsel yetkinliði de olan
görüntülerle verilmektedir.
Peki: Edebiyatýmýza bunca gerçekçi
roman ve hikâye kazandýrmýþ olan
Sabahattin Ali, görsel ve grafik
sanatlar ile yakýn akrabalýk kuran
yazýlarýnýn yanýnda ikinci sanatý
olan fotografta o denli baþarýlý
olabildi mi?
Sabahattin Ali'nin sanatý ve
fotografçýlýðý üstüne konuþurken,
Eþi Sayýn Aliye Ali, "Nereye giderse gitsin, Kodak kutu makinesini ve
üç ayaðýný hiç eksik etmezdi yanýndan…" "Yazý dýþýnda en büyük meraký
fotograftý… Evde saatlerce bir
lâmba ýþýðý altýnda fotograflarýmýzý
çekerdi. Üç ayaðý saklýyoruz ama
makineye kimbilir ne oldu?…" Diye
ekledi sözlerine. Sonra, Sabahattin
Ali'nin çektiði yüzlerce 6x6 ve 6x9
S/B filim yýðýldý önüme. Kimisi yer
yer sararmýþ, bozulmaya yüz tutmuþ,
bir çoðu biribirine yapýþmýþtý.
Bunlarý yýkayýp, temizleyip, poþetleyip klâse edilmiþ halde geri
verecektim. Bir de öðrendim ki bu
fotograflardan kimileri ödüller de
kazanmýþ. (1979 yýlýnda bunlardan
birkaç tanesini Sanat Emeði
Dergisi'nde kýzý Sayýn Filiz
Ali'nin izni ile yayýnladýk.)
Bilindiði gibi 1933 yýllarýndan
kapanmasýna kadar Halkevleri'nde
fotograf etkinlikleri de olmuþtur.
Bu etkinlikler kapsamýnda yapýlan
yarýþmalarda derecelere giren
fotograflarýna bakýyorum Sabahattin
Ali'nin. Bugün bile pek çok kimseye
parmak ýsýrtacak denli iþi ciddiye
alan bir fotograf amatörü, bir
fotograf tutkunuymuþ… Ýþte,
"Kamyon", iþte "Moda'da, arkada
yelkenliler, önde Eþi Aliye Haným",
iþte, "Plajda þapkalý Filiz", "Köye
dönen sürü", "kavaklý yol", "Fýrat
kýyýsýnda kelek çeken köylüler",
"Elinde bakraç, düþünen köylü
kadýn", "Eski köprü", "Hamur açan
köylü kadýn" ve baþkalarý…
Kuþkusuz bunlar bir
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amatör fotoðrafçýnýn fotoðraflarý, ama
sýradan bir amatörlük deðil onunki.
Yapýlanlarda belirgin biçimde görülen, ebedi
sanatlara yaslanmak yerine, yalýn, duru bir
dille olayýn yanda durumun sosyal ve politik çözümlemelerinden okuyucunun -toplumunalaçaðý “marjinal fayda”nýn önde tutulmasý
fotograflarýnda da görülüyor.
Benim elimde bulunan fotograflarýndaki kompozisyonlar leke ve ýþýk deðerleri son
derece çaðdaþ, baskýlar bugün yapýlmýþ gibi
taze. Fakat ne yazýk ki bugün bunlardan
hangilerinin ve ne kadarýnýn, ne zaman hangi
ödülleri aldýðýný tam tamýna saptayabilmiþ
deðilim.Toplumcu gerçekçi fotografýmýzý
belki de, Sabahattin Ali'den mi baþlatmak
gerekecek? Niye olmasýn.
ÝSA ÇELÝK
KAYNAKÇA
* Asým Bezirci. "Sabahattin Ali", Gözlem
Yay. 1979, s.12
* Sevgi Sanlý- "Aydýnlýk Bir Baþ: Sabahattin Ali"
* Sanat Emeði Dergisi, 1979 Nisan. Sayý: 14
* Filiz Ali Lazlo/ Atilla Özkýrýmlý"Sabahattin Ali", 1979, s.120
* Ýsa Çelik. 36. Ölüm yýldönümünde
Sabahattin Ali. Hürriyet Gösteri Dergisi.
Nisan 1994, Sayý:41
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Sanki bir
tele
objektif
ile bakarmýþ gibi.
Kimi kez
standart
objektif,
kimi kez
geniþ açý
objektif
kullaný
yormuþ
gibi tatlar alýnýr
onun
hikâye ve
romanlarýndan
yaþama
bakarken.

Yazýnsal gerçeklikle, yaþanýlan gerçeklik son kerte yalýn ve birer anýt
niteliðinde yoðun, görsel yetkinliði de
olan görüntülerle verilmektedir.
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Yazý: AYÞE YETMEN
Fotoðraf:ÞULE GÖNÜLSÜZ

1500 Yýllýk Tarihin
Sýkýþtýðý Bir
Dünya

Tiyatrosudur

FENER
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satýrlarýnda þöyle
betimlenir:
"Burada kibar Rum
aileleri oturuyor.
Mucizeler yaratýlan
kutsal bir yerin yaný
baþýnda West-End gibi
bir yer!.. Taþ
binalarýn mimari üslubu
fevkalade. Çoðunun,
merdiven þeklinde oyulmuþ, konsollara dayanan
þahniþleri var.
Bazýlarýnýn pervaz altlarý kývrýntýlý. Yani,
yarý hisar, yarý ev..
Eski Bizans buraya
sýðmýþ. Komnenos'lar,
Ducas'lar ve
Paleologos'larýn torunlarý burada, karanlýklarda yatýyorlar.
Damarlarýnda imparator
kaný olan, ama prenslikleri olmayan
prensler..."

Dünya baþkenti Ýstanbul'un
kültürünü anlamak istiyorsak bu
semti görmemiz lazým, çünkü, þehrin
kültür mozaiðini baþka hiçbir semt,
Fener kadar bünyesinde barýndýramaz. 1500 yýllýk görkemli bir tarihin sýkýþtýðý, Haliç'in kýyýcýðýnda, deðiþik renk cümbüþüyle ýþýldayan Fener...
Semt,Yunanca Phanarion, yani
bildiðimiz limana giren gemileri
selamlayan fener kelimesinden alýr
adýný. Ýki imparatorluk döneminde
de baþkentin gözde bir semti
deðildi ama en ilginciydi. Fener,
Bizans döneminde Konstantinopolis
asilzadelerinin oturduðu bir semtti. Osmanlý'nýn varlýklý-etkili
Rumlarý da ikamet etmek için bu
bölgeyi tercih etmiþlerdi.
Bizans döneminde ayrý bir iç surla
çevrilen yarý baðýmsýz bir yer gibi
olan bu bölge, dik yokuþlarý
nedeniyle Petrion yani "kaya ya da
kayalýk" adý ile bilinirdi. Haçlý
saldýrýlarýndan nasibini alan bu
semt, fetih sýrasýnda da Türkler

tarafýndan kuþatýlmýþ, þehir
düþünceye kadar da direnmeyi baþarmýþtý. Bu nedenle Fatih, bu semtin
yaðmalanmasýný yasaklayarak ona
bazý ayrýcalýklar tanýmýþtý.
Fetihten önce ve sonra burayý terk
eden kimi soylular, Fatih Sultan
Mehmet'in hoþgörüsü, Ortodoksluðu
serbest býrakmasý ve Patrikhanenin
yeniden kurulmasýna izin vermesi
gibi olumlu geliþmeler nedeniyle,
Ýstanbul'a tekrar dönmüþlerdi.
Sultanýn bu politikasý, Doðu
Kilisesini Batý Kilisesine karþý
rakip olarak elde tutmak ve
güçlendirmekti. Fatih, yeni atadýðý
Patrik Gennadios'u, o zamana kadar
eþi görülmemiþ armaðanlarla onurlandýrmýþ ve ona Bizans Ýmparatorlarýnýn patriklere saðladýðý geniþ
imkânlarý yeniden vermiþti.
Dar cepheli, kalýn duvarlý, adeta
Ortaçað þövalye evlerini
çaðrýþtýran konaklarýyla, yüzyýllar
boyunca, þehrin kültür ve ticaret
merkezi olan Fener Semti, Theopile
Gautier'in (1811-1872) 1853' deki

yapýlan kartal yuvasýný andýran
görkemli bir binayla
karþýlaþýrýz. Halen açýk olmakla
birlikte yok olmaya yüz tutan
Rum cemaatinin artýk sadece
yaþlýlardan oluþtuðu
düþünülürse, öðrenci sayýsý yok
denecek kadar azdýr. Zengin
Rumlar'ýn baðýþlarýyla yapýlan
okulun mimarisi, hiçbir tarza
benzemez. Masal dünyalarýndaki
gizemli þatolarý andýran bina,
kýrmýzý tuðlalardan yapýlmýþtýr.
"Mekteb-i Kebir" diye
adlandýrýlan bu okul, aslýnda
Patrikhanenin akademisi durumundaydý.
Lozan Anlaþmasý'ndan sonra
Patrikhanenin yönetiminden çýkan
Lise, Eflak-Boðdan voyvodalarýnýn pek çoðu gibi,
Babýali tercümanlarýnýn (dragoman) birçoðunun da, öðrenim
gördüðü bir eðitim yuvasýydý.
Lisenin yaný baþýnda artýk hiç
öðrencisi olmayan, öðrenime
kapalý Yuvakimion kýz okulu
vardýr. Okulun diðer yanýndan,
yokuþu inerken Maria
Mouhliotissa (Moðollarýn
Meryemi) Kilisesinin kýrmýzý
beyaz çizgili motifleri ve
küçük çan kulesiyle
Ýstanbul'un fethinden 19. yüzyýl
sonlarýna dek, geniþ bahçeli taþ
konaklarýnda pek çok asilzade
ikamet etmiþti. Osmanlý yönetimi
tarafýndan Eflak ve Boðdan eyaletlerine "voyvoda" olarak atananlar
Fener kökenliydi. Dimitri Kantemir,
Mavroyaniler, Mavrokordatolar,
Morsiniler, Panayotakiler,
Laskarisler, Bizans soylularý
Paleologoslar, Angeloslar,
Vatatzesler, Kantakuzenoslar, soylarý Bizans devirlerine kadar
uzanan asil Rum ve gayrimüslim
ailelerin bazýlarýydý.
Þehrin bir zamanlar ýþýldayan bu
gizemli semtini dolaþmaya,
Abdülezel Paþa Caddesini izleyerek,
Sancakdar yokuþundaki Rum Fener
Lisesi'den baþlayalým. Nefes nefese
týrmanýlarak çýkýlan yokuþta Mimar
Dimadis tarafýndan 1881 yýlýnda
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karþýlaþýrýz. Bir adý da Hagia Maria
olan kilise, Fatih'in Fener'e
tanýdýðý ayrýcalýklar kapsamýnda,
ibadete açýk kalmýþtýr. Sultan'ýn
fermanlarý ve Yunanca çevirileri
kilise duvarýnda asýlýdýr ve 700
yýldýr hizmet veren Ýstanbul'daki
tek Bizans kilisesidir. Adýný nereden aldýðýna gelince, on üçüncü
yüzyýlda Moðol toplumu
Hýristiyanlýða karþý yakýnlýk duymaktaydý. Devrin alýþkanlýklarý
uyarýnca, Moðol Hükümdarý Hülagu,
evlilik yoluyla Bizans sarayýyla
akraba olmak istedi ve Mihail
Paleologos'un meþru olmayan kýzý
Prenses Maria, Moðol sarayýna gelin
olarak gönderildi. O günkü koþularda
aylarca süren yolculuk sonunda
saraya varan Maria, epey yaþlý olan
Hülagu'nun öldüðünü öðrenir.
Evlenemeden dul kalan talihsiz
prenses babasý yerine oðlu Abaka Han
ile evlendirilir. Ne var ki, Abaka
Han'ýn iktidar için kardeþi Ahmet
Han tarafýndan öldürülmesiyle ikinci
kez dul kalan Maria,
Konstantinopolis'e döner ve bu
kilise çevresine yerleþerek rahibe
olur. Efsane, prensesi kilisenin
kurucusu olarak gösterirse de tarihi
kanýtlar kilisenin kuruluþunun daha
eski olduðuna iþaret etmektedir.

Kilise'den ayrýlýp aþaðýya doðru
yöneldiðimizde solda yan yana iki
güzel Rum evini görürüz. Bunlardan
bir tanesi, bir zamanlar
Ksantopulos adýnda birisine aitmiþ.
Biraz ileride Boðdan hospodarlarýndan Dimitri Kantemir'in evi
bulunur. Birkaç kez Ýstanbul'a gelerek uzun süreler yaþamýþ olan bu
zat, Osmanlý tarihiyle ve klasik
Türk müziði ile ilgili kitaplar
yazmýþtý. Kantemir'in evinin bahçesi, Fener'in büyük ailelerinden
Kantakuzenos'lara aittir. Yokuþun
sonundan Vodina Caddesi'nden sola
sapýldýðýnda bu ailenin bahçesinin
içinde Aya Yorgi Kilisesiyle
karþýlaþýlýr. Küdüs'e baðlý olan bu
kilise Fener Patrikhanesi'nden
baðýmsýzdýr. Ayný bahçede Bizans'ýn
çift baþlý kartalý oyulmuþ cephe
duvarý yýkýk olan bir kilise daha
vardýr. Patriklik þu anki yerine
gelmeden kýsa süre önce þimdi
yýkýntý halinde olan bu, Panayia
Paramithias Kilisesini kullanmýþtý.
Fener'in tepe mahallelerinde, Rum
cemaatinin sosyal yaþamýný
simgeleyen taþ yapý mimari tarzý
þaþýrtýcý bir çizgiyle sona erer ve
yerini Müslüman cemaatinin özelliklerine býrakan mahallelere girilir.
Rum Lisesinin arka tarafýnda birkaç
yolun birleþtiði bir alan vardýr.
Bu meydancýða açýlan Ýsmail Aða
Sokaðý'nda Tevki Cafer Camisi
bulunur. 1515 yýlýnda idam edilen
Cafer Çelebi tarafýndan yaptýrýlan
Camii, Cafer Çelebi ve Eski Niþancý
adýyla da bilinir.
Mismarcý Sokaðý'na geldiðimizde
ilginç minaresiyle Abdi Subaþý
Camisiyle karþýlaþýrýz. 15. yüzyýldan kalan bu eser, Mimar Sinan
tarafýndan 1539 yýlýnda baþtan baþa
tamir edilmiþtir. Camii Mahmut Aða
ve Ýncebel adýyla da tanýnýr.
Fener Rum Erkek Lisesinin bulunduðu
alanda oldukça çok camii vardýr.
Bunlardan biri de diðerlerinden çok
daha yeni olan Mehmet Murat Efendi
Camisidir. 1844 yýlýnda yapýlan
camii Mevlana Celalettin-i Rumi'nin
eserleriyle ilgili eðitimin
geliþtirilmesi amacýyla inþa
edildiðinden, buraya, "Mevlevihane

Camisi" de denilmektedir.
Yokuþtan aþaðýya, sahile
indiðimizde "soðan" kubbeli bir
yapý görürüz. Sveti Stefan, Bulgar
Kilisesi. Neo-gotik tarzda olan bu
yapý, çoðu dökme olmak üzere demirdendir. Ýç ve dýþ kýsmý, tamamý

Viyana'da bir fabrikada dökülüp
önce, Tuna, sonra Karadeniz yoluyla
buraya getirilmiþ ve monte
edilmiþtir.
19. yüzyýlýn sonlarýnda her yerde
yayýlmakta olan milliyetçilik
akýmýndan etkilenen Bulgarlar ulus-
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laþma yolunda Ortodoks olmalarýna
raðmen, Fener'deki Rum Ortodoks
Kilisesinden baðýmsýzlaþma mücadelesine girmiþ ve Bulgar Ortodoks
Kilisesini kurmak için Osmanlý
Sultanýna baþvurmuþlardý. Zamanýn
Osmanlý Padiþahý Abdülaziz ve
Sadrazam Ali Paþa baþlangýçta buna
izin vermek istememiþler, ancak
sonunda masallarý anýmsatan bir
davranýþla, aslýnda iþi zora koþmak
için" bir þartla, kiliseyi bir ay
içinde yaparsanýz, kabul ediyoruz."
Diye buyurmuþlar. Bulgarlar da,
dökme demiri tercih edip, bir ayda
bu yolla kiliselerini monte
etmiþler...
1860'da kurulan Bulgar
Eksharhlýðýný pek hoþ karþýlamayan
Fener Patrikhanesi, Bulgar
Kilisesi'nin özerkliðini ancak,
1945'te onaylamýþtýr.
Bulgar Kilisesi'nden Haliç'in içine
doðru yürüdüðümüzde bir bina kompleksiyle karþýlaþýrýz. Tur-ý Sina
Metohion'u. Bu yapý, Tur-ý
Sina'daki Aya Katarina
Manastýrý'nýn Ýstanbul'daki
koludur. 17. yüzyýl sonlarýnda
Metohion Arkimandriti'nin konutu
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olarak yapýlmýþtýr.
Tur-ý Sina Metohion'un karþýsýndan
Balat yönüne deðil de geriye doðru
yürüdüðümüzde Bulgar Kilisesi'nden
birkaç yüz metre ilerde Fener Rum
Ortodoks Patrikhanesine geliriz.
1601 yýlýnda þimdiki yerine taþýnan
Patrikhane, fetihten sonra birçok
yer deðiþtirmiþti. Ýstanbul'daki
Bizans Ortodoks Patrikliðinin en
eski yeri olarak Aya Ýrini gösterilir. Bu kiliseden sonra,
Patriklik, önce Ayasofya, daha
sonra Fatih Camisi'nin yerinde
bulunan Havariler Kilisesi'ne,
buradan 1500'lerin sonlarýna dek
Pamakaristos'a oradan Tekfur Sarayý
Kilisesi Aya Vlahernai'ye, sonra,
Balat'daki Aya Dimitrios Kanobu'ya
son olarak da þimdiki yeri olan,
Aya Yorgi'ye (Hagios Georgios)
geçmiþtir.
Patrikhanenin üç kapýsý vardýr.
Basamaklarla çýkýldýðýnda karþýmýza
gelen ana kapýnýn solundan kiliseye, saðýndan 1941'den sonra
yapýlan Patrikhane binasýna
geçilir. 22 Nisan 1821 yýlýnda
Patrik V. Gregorios'un Sultan II.
Mahmut döneminin sadrazamý Benderli
Ali Paþa'nýn emriyle idam edilmesi
nedeniyle o günden bugüne dek hiç
açýlmayan siyah kapýnýn kötü bir
anýsý vardýr. Yunanistan'da
baþlayan baðýmsýzlýk hareketlerini

desteklediði ya da önleyemediði
düþünülen Patrik bu kapýda asýlarak
idam edilmiþti. Yunan baðýmsýzlýk
hareketi içinde olanlar tarafýndan
da sevilmeyen Gregorios idam
edildikten sonra, martirleþti ve
aziz ilan edildi.
Kubbesiz, sade mimarisiyle Aya
Yorgi her türlü þatafattan uzak
bir yapýdýr. Görüntü olarak oldukça
mütevazý olan Patrikhane binasýnýn
idare bölümü de Osmanlý konaðý
görüntüsündedir. 1700'lerden kalma
bazilika tipindeki þimdiki bina,
1830'larda onarýmdan geçmiþti. Aziz
Ýoannes Hrisostomos'tan kaldýðýna
inanýlan Patrik tahtý, üzerine
Ýncil konan iki masa, ayrýca tüm
dünyada ancak on, on beþ tane bulunan taþýnabilir mozaik ikonlardan
üç tanesi gibi deðerli dini
eþyalarýn bulunduðu kilisede,
Ýsa'nýn gerildiði çarmýhýn da
olduðuna inanýlýr. Kilisenin sað
tarafýnda bulunan üç tabut dikkat
çekicidir. Biri gümüþ olan bu
tabutlar üç azize; Eufemia, Teofano
ve Omania'ya aittir. Sol tarafta
kalan tek katlý binada Hagio Miro
(Kutsal Yað) hazýrlanýr. On yýlda
bir yapýlan bu tören Ortodokslarýn
en önemli ayinidir. Aya Yorgi, 20
yýl kadar önce yeniden tamir
edilmiþtir.

Patrikhane, sadece Ýstanbul
Rumlarýnýn deðil, çeþitli ülkelerde
bulunan 100'e yakýn kilisenin de
baðlý bulunduðu "eþitlerin birincisi" konumunda bir Ortodoksluk
merkezidir.
Patrikhanenin bulunduðu Sadrazam
Ali Paþa Caddesi'nde bir diðer
ilginç yapý, ön yüzü, antikçaðýn
Yunan tapýnaklarýna benzeyen korintik sütunlu Maraþlý Rum Ýlkokuludur.
Çukur Mescit Sokaðý'nýn deniz
tarafýnda, Konstantinopolis'i
çevreleyen eski sur uzantýlarý
bulunur. Burada, þimdi artýk hemen
hemen yarýya kadar topraða gömülü
olan Ayakapý vardýr. Onun yaný
baþýnda Sekbanbaþý Abdurrahman
Aða'nýn türbesiyle karþýlaþýrýz.
Þimdiki adý Ayakapý Mescidi olan
Sekbanbaþý Camii, fetih döneminde
Ahmet Çelebi tarafýndan inþa ettirilmiþtir. Daha sonralarý, Yavuz
Sultan Selim Camisi'ne daha kolay
ulaþýlmasý için Kanuni zamanýnda
ikinci bir kapý daha açtýrýlmýþ ve
bu kapýya da "Yeni Aya kapý" adý

verilmiþti. Yakýnlarda,
Padiþah III. Murat'ýn annesi
Nurbanu Sultan'ýn Mimar
Sinan'a yaptýrdýðý artýk
feci bir þekilde harap
durumda olan yine bir
Osmanlý yapýsý, Ayakapý
Hamamý bulunur.
Osmanlý Sivil mimari örneklerinden sonra, sahil yolunda bir duvarý cadde üzerinde
bulunan denizcilerin koruyucusu, Aya Nikola adýna
yapýlan bir 19. yüzyýl Rum
Ortodoks Kilisesi ile
karþýlaþýrýz. Eski bir
Bizans kilisesinin yerine
inþa edilmiþ bu yapýnýn
yanýnda da bir ayazma
vardýr.
Ortodokslarýn ruhani
merkezi olan Fener, ayný
zamanda Babýali'nýn en
gözde memurlarýnýn, yani,
soylu Fenerli tercüman beylerin yerleþim yeri olarak
da tüm dünyanýn çok iyi
bildiði bir semtti.
Þimdilerde kimi
kaliteli, Türk filmleri ve televizyon
dizilerine mekân
olarak seçilen semt,
on dokuzuncu yüzyýlda
derme çatma küçük
sanayi tesisleri ile
dolmuþtu. Koruma bilincinden yoksun bir
anlayýþla zamanla
periþan bir görünüme
bürünmüþ olan Fener
semtinin kýyýsý son
yýllarda belediye
tarafýndan temizlenmiþ, sokaklarýna da
bakým yapýlarak, kýsmen de olsa bazý taþ
konaklar restore
edilmiþtir. Bunlardan
birisi, þimdi Kadýn
Eserleri Kütüphanesi
olarak kullanýlmakta, ahþap
bir baþka Rum konaðý ise,
otel olarak hizmet vermektedir. Fener'i ziyaret eden
Yunanlý turist kafilesinden

birisi, bu otelin bir vakitler
dedesinin konaðý olduðunu söyleyerek, mimarýna doðduðu odayý gösterip, duygulu anlar yaþanmasýna
neden olmuþ.
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Yazý:OSMAN BAHADIR

ÞÝNASÝ
ve

AHMET RASÝM
Celal Nuri (Ýleri)
Ahmet Rasim ile Hüseyin Rahmi'nin
büyük yazar olduklarýný bilir
misiniz? Ýddia edebilirim ki bizim
asrýmýzý anlamak için, torunlarýmýzýn torunlarý, Tevfik
Fikret'ten, Süleyman Nazif'ten,
Cenap Þahabettin'den,
Recaizade'den çok bu iki edebiyatçýnýn eserlerine baþvuracaklardýr. Çünkü ancak bu ikisi
zamanlarýný tasvir ettiler.
Rasim Bey üstadýmýn Þinasi adlý
bir eserini okudum. Eser üç sene
evvel basýlmýþ. Nefis, faydalý,
mühim... Þu üç sýfata siz de beþ,
on güzel sýfat ilave ederseniz
eseri belki tarif etmiþ oluruz.
Ahmet Rasim, Þinasi hakkýnda ötede
beride ne malumat bulmuþsa hepsini
toplamýþ. Baþlýca kaynaðý Ebuziyya
merhumun çeþitli yazýlarýdýr.
Merhum üstadýn her sözüne doðru
demeye iktidarým yok; fakat bunlar
da bir belge oluþturmaz deðil.
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Þinasi, Tanzimat devrinde Türk
cemiyeti arasýnda Avrupa'yý en iyi
anlayandýr. Abdülhamit Ziya Paþa
ile Namýk Kemal kendisine yaklaþamazlar.
Þinasi ilk Avrupalý Türk'tür; yani
Avrupalýlýðý hakkýyla ilk özümseyenimizdir. Bana bu telkini ilk
defa Necip Asým (Yazýksýz) Bey
verdi. Onun telkiniyle Þinasi'yi
yeni baþtan inceledim. Evet!
Þinasi Avrupa'yý, Garp medeniyetini, Osmanlý toplumunun geriliðini,
çürüklüðünü hem anlayýþ kuvveti
ile, hem uzun incelemeleri
sayesinde gerçekten anlamýþ.
Ýlk sayýsý 1872'de çýkan Tasvir-i
Efkar, þimdi bize biraz ilkel ve
soluk görünmekle beraber ne derli
toplu ve "didaktik" eðitici bir
gazeteymiþ. Her satýrýndan anlýyorum ki, Þinasi yazdýðýndan pek
fazlasýný biliyor, fakat okuyucularýnýn seviyesini bildiðinden

ileriye gitmiyor. Onlara medeniyet
hocalýðý ediyor, milleti -körpe
bir çocukmuþ gibi - okutuyor.
Bugünkü gazetelerimiz çok sayýdaki
sayfalarýna, renkli resimlerine
raðmen ona nisbetle ne geri, ne
fikirsiz, ne metotsuz...
Þinasi bütün doðu bilimleri ve
edebiyatýyla donanmýþ olduðu
halde, batýyý çaðdaþlarýmýzýn
çoðundan daha çok özümsemiþ. Ziya
ve Kemal ondan genç olduklarý
halde batýya pek yüzeysel bir þekilde bakmýþlar, özüne varamamýþlar, laf kalabalýðýna boðulmuþlar. Halbuki Þinasi'de tumturaklý söz ne az! Dine daha nezih
bir þekil vermiþ. Ýlahileri gayet
modern, þarkýlý, besteli ve manalý. O zamanki kaba sofularýn
anlayýþýyla Þinasi'nin sevimli
görüþü arasýnda ne büyük fark!
anlayýþýyla Þinasi'nin sevimli
görüþü arasýnda ne büyük fark!

Þinasi'nin üslubu haleflerininkinden daha düzgündür,
yani kaideye uygundur. Namýk
Kemal'in en seçme yazýlarý sentaksla ilgili bir analize güç
dayandýðý halde, Þinasi'de modern bir yanlýþa rastgelirsiniz.
Ziya ve Kemal zamana hayli yem
verdikleri halde Þinasi bu yolu
asla tutmamýþtýr. O, yalnýz Koca
Reþit Paþa'yý övmüþ. Evet! Üslup
kaside üslubu. Lakin fikir yeni,
bakir, hatta cumhuri. Bu yönünü
Süleyman Nazif, benim Türk
Ýnkýlabý adlý kitabýma yazdýðý
güzel bir önsözde uzun uzadýya
anlatmýþtý. Þu sözlerin
Abdülaziz ahdinde (tahta
çýkýþýnda) söylendiðini ve bizde
Cumhuriyet'in ondan 60-65 sene
sonra ilan edildiðini düþününüz.
Tanzimat'tan bahsederek;
"Bir ýtknamedir (köleleri özgürleþtirme bildirisidir) insana
senin kanunun,
Bildirir haddini sultana senin
kanunun",
Reþit Paþa'yý överken;
"Ya ahali-i fazlýn (erdem topluluðunun) reisicumhuru!".
Bununla beraber Þinasi
talebesinden daha az meþhurdur.
Herkes daha fazla Namýk Kemal'i
bilir. Bunun sebebini araþtýrmak
sanýrým ki faydasýz deðildir.
Namýk Kemal sözlerin büyüklüðüne
baþvurmuþ. Bazý hisleri abartmýþ. Milletteki hissi noktayý
bulmuþ. Þinasi hiç öyle deðil.
O, Fransýz üslubunu, Avrupalý
zihniyetini tamamýyla hazmettiðinden, söz tantanasýný terk
etmiþ. Üslubu Namýk Kemal'e göre
eskiliðine raðmen daha batýlý.
Fikirlerinde radikal bir teceddüd (yenilenme) var. Bununla
beraber seviyeyi bir dakika
olsun gözünden uzak bulundurmuyor; millete adeta bir çocuða
hitap eder gibi ediyor.. Bu
durumu en ziyade anlayanlardan
biri Sadrazam Keçecizade Fuat
Paþa'dýr. O diðerlerinden daha
fazla Þinasi'nin tam manasýyla
bir üstat olduðunu anlamýþ ve
kendisine o þekilde davranmýþ.

Bu tür davranýþta bulunanlar
enderdir.
Þinasi için üstat dedik. Bu
kelimeyi þu günlerde artýk
sýradanlaþmýþ bir lakap olmak
üzere deðil, yerinde ve olanca
kapsamýyla bir unvan olarak kullanýyoruz. Dikkat ederseniz
görürsünüz ki bir ilkokul hocasý
talebesinin derecesini göz
önünde bulundurarak nasýl onlara
basit, anlayabilecekleri gibi
dersler, alýþtýrmalar verirse,
Þinasi de 50-60 yýl evvel milletin son derece geriliðini,
devlet yöneticilerinin yobazlýðýný dikkate alarak ona göre
kademeli yazýlar düzenlemiþtir.
Zamanýna göre La Fontaine
hikâyelerinin tercümeleri, tiyatro piyesleri tecrübeleri,
gazete fýkralarý vb. ilerleme
vadisinde esaslý birer adýmdýr.
Ahmet Rasim Bey, Þinasi'den
sonra þu edebiyatçýlarýmýzýn
monografilerini yazacaktý: Namýk
Kemal, Ziya Paþa, Münif Paþa,
Ekrem, Sait, Mithat, Ebuzziya,
Þemseddin Sami vb. Bu cetvelde
isimleri yazýlý yazarlarla
Þinasi'yi, yani onlarýn selefini
karþýlaþtýrýyorum. Aradaki fark
büyüktür ve Þinasi'nin
lehinedir.
Namýk Kemal millete belirsiz bir
vatan ideali (yani Osmanlý
vataný mý, hangisi?) vermiþ.
"Nebülöz" bir vatan duygusu.
Ziya Paþa doðu ile batý arasýnda
hayli bocaladýktan sonra bir
avuç atalar sözü tercümesi
(Terkib-i Bend ve Terci-i Bend)
ve bir Endülüs Tarihi tercümesi
býrakmýþ. Münif Paþa pek
münevver ama az yazmýþ ve her
nasýlsa daimi bir etki yaratamamýþ. Ekrem Bey büyük bir fasahat (güzel ve açýk konuþma)
hocasýdýr ve þairlikle hocalýðý
birleþtirmiþtir. Sait Bey
sýradan bir durumlarý özetleme
yazarýdýr. Ahmet Mithat Efendi
bir çokyazandýr (polygraphe)
fakat hiçbir orijinal eser meydana koymamýþtýr. Þemsettin Sami
metodik bir adamdýr. Mütercim

Asým'a benzer. Sözlükleri
olmasaydý bu nesil her halde
daha az münevver olurdu. Fakat
Þinasi saydýðýmýzdan çok
üstündür. Zira Avrupa bilgisini
bize ilk ithal edendir. Bu ufku
ondan evvel o kültür merceðinden
sezen, gören yok. Bugün
Amerika'ya gitmek ne kolay.
Hatta dünya seyahati yapmak bile
iþten deðil. Lakin Christophe
Colomb'un ve Magellan'ýn deðeri,
önemi, ulaþým araçlarýnýn
bugünkü geliþimleri ile azalýr
mý?
Þinasi titiz, çok sinirli, huysuz, nevrastenik biriymiþ ve bu
karakterinden dolayý ihtiyarlamadan ölmüþ. Bir hayli insancýl
imiþ veya olmuþ. Ben çýkarsama
yoluyla bu sinirsel hastalýðý
þuna atfediyorum: Þinasi
Avrupa'yý epeyce anlamýþ. O zihniyete girmiþ. Batý'nýn çalýþma
usullerini görmüþ. Oradaki bilgi
erbabýyla düþüp kalkmýþ. Hasýlý
Avrupalýlaþmýþ.
Aslen Türk, Osmanlý, Müslüman ve
Doðulu olan birinin 60, 70, 80
sene evvel buraya gelince canýný
sýkacak birçok þeye rastlamamasý
mümkün deðildir.
Þinasi büyük bir hamiyetperverdir. Memleketinin, milletinin
bu halde bulunmasý, Avrupa dört
nala medeniyet yolunda koþarken
bizim ortaçaðda horlamamýz, rüya
görmemiz, kabusa tutulmamýz,
devletlularýn bile dünyadan
habersiz olmalarý, Þinasi'yi
çapraþýk bir sinir hastalýðýna
uðratmýþtýr.
Zýrdeli bir sultan, tahtýn
üzerinde horozlara birinci
rütbeden niþan veriyor. 100
vezirin belki 90'ý, Sudan'dan,
Kordofan'dan gelmiþ dimað hadýmlarýndan daha dalkavuk.
Bu zümre arasýnda bir Reþit
Paþa, Þinasi Efendinin idealine
yaklaþýyor. Diðer birkaç kiþi
ise bu gayeyi sezmekle beraber
icraat adamlarý olamamýþlar.
Büyük adamlarda kötümserlik
çoðunlukla kötü fiziksel
sonuçlar doðurur. Ýþte Þinasi de
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sevmediði, beðenmediði bu yüksek
zevat muhitinde büsbütün
kötümser, melankolik ve nevrastenik olmuþtur. Ruhi
hastalýðýnýn kolaylýkla teþhis
edilmesi mümkündür.
Þinasi'nin halefleri daha az
hassas. Onlar deyim yerindeyse,
dünya evine daha fazla sokulmuþlar. Rütbeler, niþanlar,
memuriyetler almýþlar, müsbet
siyasete karýþmýþlar, kâh
muhalif olmuþlar, kâh her nedim
gibi bendelik etmiþler. Fakat
Þinasi? O çelikten bir abidedir.
Devrinde en büyük mevki
padiþahýn verdiði itibardan
ibaret olduðu halde Þinasi ne o
padiþaha iltifat etmiþ, hatta ne
de hanedanýna. Nebil (onurlu) ve
asil bir çehre!
Yalnýz fikir adamý, fikri hizmet
adamý, ideal avcýsý.
Önünde akýp giden milli hayata,
devletin gidiþine bakýyor, sonra
hayatýmýzýn ayrýntýlarýný, memlekete hakim olan kiþileri baþka
yerdekilerle karþýlaþtýrýyor ve
kýzýyor, öfkeleniyor, hastalanýyor ve sonunda ölüyor. Ýnce bir
ruh. Hitap ettiði kitlelere
çocuðu gibi bakmakta ve onlarýn
anlayabileceði tarzda söz söylemekte.
Ýþte, seviyeyi gereðince bildiði
için yazýlarýnda ileri gitmemiþ.
Seviyenin ancak adým adým,
olgunlaþarak, cahillikle savaþmakla yükseleceðini bildiðinden
fazla gayret göstermemiþ, buna
lüzum görmemiþ.
Þinasi zamanýnýn tutuculuðu ile
uzlaþmak için çok çýrpýnmamýþtýr. Þunu demek istiyorum
ki, aðýzdan aðýza geçen söze,
itibara asgari rüþvet vermiþtir.
Allah'a inanýyor, lakin Voltaire
kadar, onun gibi. Milliyet
konusunda belki bugüne göre bile
biraz ileri düþünüyor. Eski bir
Latin sözünü þöyle tercüme
etmiþ: "Milletim nev'i beþerdir,
vataným ruyi zemin". (Milletim
insanlýktýr, vataným yeryüzü).
Sonuç olarak Þinasi, bir Avrupa
ortamýnda, salonunda bir yabancý
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kalamaz; Ziya Paþa ile Namýk
Kemal ise öyle bir ortamda, öyle
bir salonda muhterem, münevver
birer Asyalý misafirdirler.
Þinasi o devirde birkaç örneði
beliren ve sonra miktarý artan
tatlý su frenklerinden,
Türkçelerini çetrefilleþtirenlerden de deðildir. Þinasi lisanýna
hakim ve Doðu dünyasý iþlerinde
alim bir Türk'tür. Ahlakýnda ve
yazýlarýnda haleflerinde ve
talebelerinde olduðu gibi çeliþki aramayýnýz, çünkü bulamazsýnýz. Mum gibi doðru bir
adam. Filozof Nietzche'yi
uyarýcý nesneler nasýl öldürmüþse, Þinasi de kötümserlikle
yavaþ yavaþ intihar etmiþtir.
Ýleri sürdüðüm bu durumu kesinleþtirmek isterseniz þu metodu
uygulayýnýz: Þinasi'nin yaþadýðý
devri iyice inceleyerek kendisini mümkün olduðu kadar gözünüzün
önüne getiriniz. Mesela býyýðýna
ustura vuruyor diye kendisi bin
belaya uðramýþ; "Maaþýnýn
kesilmesi, rütbesinin kaldýrýlmasý, memuriyetten uzaklaþtýrýlmasý...". Bir de o muhitin
ortasýna hastalýklý denilecek
derecede hassas, medeniyeti,
akýlcýlýðý gereði gibi tatmýþ ve
hazmetmiþ titiz bir centilmeni
koyunuz. Ne olur? Elbette dengesini bozar. Hulasa, tekrar
edelim: Þinasi ilk Avrupalý
Türk'tür. Baþ üstünde tutulmasý
gerekirdi; açýkta býrakýldý,
heder oldu. Diðerleri zamanlarýna pek güveniyorlardý; muhitlerini aþaðý görmüyorlardý.
Þinasi öyle deðil. Merhum
Ebuzziya Tevfik'ten bizzat iþittim:
Memlekete yayýnla hizmet
etmek istiyorduk. Namýk Kemal'le
birlikte Efendi'ye (Þinasi'ye)
gittik. Derbeder bir þilte
üstünde yatýyordu, hastaydý.
Gayemizi kendisine arzettik.
Bir tarih mi, bir felsefe
mi, bir sözlük mü, ne yazalým,
dedik ve nasihatýný istedik.
Þinasi hiç düþünmedin:
Bir Elifbe cüzü yazýnýz!

Dedi.
Görüyor musunuz? Zamanýnýn bilimini, hünerini, siyasetini,
muaþeretini, medeniyetini beðenmiyordu ve muhitini zayýf,
cýlýz, çürük görüyordu. Onun
nazarýnda eski kafalý alimler,
allameler hiçti.
Osmanlýlýðýn içinde bocaladýðý
çerçeve kendisine kasvetli bir
kafes gibi göründü. Her noktada
savaþmak için kuvvetten mahrumdu. Sýkýntýsýndan tebah (harap)
oldu.
Hayat, Sayý: 5, Mayýs 1930.
Bugünkü dilimize kýsmen uyarlayarak yayýna hazýrlayan: Osman
Bahadýr.

Þinasi zamanýnýn tutuculuðu ile uzlaþmak
için çok çýrpýnmamýþtýr. Þunu demek
istiyorum ki, aðýzdan
aðýza geçen söze,
itibara asgari rüþvet
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