


Toplumlar›n kültürel ve sanatsal zenginli¤inin, en az ekonomik zenginlikleri kadar önemli oldu¤u

bilinci ile Paylafl›m’ ›n içeri¤ini a¤›rl›kl› olarak sanatsal ve kültürel konulardan oluflturma
çabas›nday›z. Hedefimiz, her zaman ilginizi çekecek, bilgilerinizi tazeleyecek, yerine göre
gülümsetecek, yerine göre hat›ralar›n›z› canland›racak konular› araflt›r›p, derleyip toplamak.

Paylafl›m’›n içeri¤i bu anlamda sürekli zenginleflirken, biçimi de de¤ifltirildi. Genel çizgimizi
koruyarak boyutumuzu ve renklerimizi de¤ifltirdik.

Bu say›m›za, ‹stanbul’un ve bahar›n simgesi erguvanlar ile bafllad›k. Do¤an›n ‹stanbul’ a bahfletti¤i
bu güzelli¤e dikkat çekmek istedik.

Yaflad›¤›m›z topraklar nice büyük uygarl›klara ev sahipli¤i yapt›. Geçen y›l kaybetti¤imiz, Truva
düflünü gerçe¤e dönüfltürmeye ömrünü adayan Manfred Osman Korfmann’› kendisine verdi¤imiz
Truva Müzesi sözünü hat›rlayarak and›k.

Bir di¤er konumuz zaman›n donup kald›¤› bedestenlere yapt›¤›m›z geriye dönük yolculuk.

“Borç yi¤idin kamç›s›d›r” atasözünü üretmifl toplumumuzda borçlanma al›flkanl›klar›n›n bafllad›¤›
“Galata Bankerleri” dönemine de ›fl›k tutmaya çal›flt›k.

Gelecek say›m›zdan itibaren size ilginç gelece¤ini umdu¤umuz baflka konulara da yer verece¤iz.
Bunlardan biri, seri halinde yay›mlamay› planlad›¤›m›z, geçmifli 2000 y›l öncesine uzanan, üç
büyük imparatorlu¤a baflkentlik yapm›fl, tarih ve kültürel birikimin oluflturdu¤u benzersiz kent,
evrensel müze ‹stanbul’un, önünden geçip gitti¤imiz ama önemini fark etmedi¤imiz gizli sakl›
say›s›z köflelerine ait bilgilerinin aktar›lmas›. Çünkü art›k s›n›rlar›n›n nerede bafllay›p nerede
bitti¤ini pek de bilemedi¤imiz ‹stanbul’a sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z gere¤i ve  elden geldi¤ince
vefa borcumuzu ödemek istiyoruz.

Paylaflacaklar›m›z›n ço¤almas› dile¤i ile...
MEHMET TALU URAY
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‹STANBUL’UN
ERGUVANLARI



H
az

›r
la

ya
n:

K
ay

a 
SA

R
IC

A
LI

K
ay

aS
ar

@
ka

rt
on

sa
n.

co
m

.t
r

BUGÜN

3

‹ster “ilkbahar bafllad›¤› için Erguvanlar çiçek

açm›fl” olsun,  ister “Erguvanlar açt›¤› için

ilkbahar gelmifl” olsun, ço¤umuz nisan ve

may›s aylar›n›n ›l›nm›fl haftalar›nda, özellikle

Bo¤aziçi s›rtlar›n›n bir yerlerinde

rastlam›fl›zd›r, ço¤umuzdan daha fazla

‹stanbul’un yerlisi olan bu a¤açlara.

Erguvan a¤ac›n›n çiçekleri, ilk açanlar

olmamas›na ra¤men, bahar› müjdeleyen bir

simge olarak görülüyor. A¤ac›n kupkuru

dallar›nda, önce, salk›m saçak çiçekler aç›yor

ve 2-3 hafta boyunca süren bu güzellikten

sonra dallar, kalp biçimindeki yapraklarla,

yeflillenmeye bafll›yor. Bu a¤aç, kumlu ve

çorak topraklarda bile yetiflebiliyor ve azotça

zenginlefltirdi¤i toprak yoluyla çevresindeki

bitkilerin geliflmesine yard›mc› oluyor. Ayr›ca,

a¤ac›n sertli¤inden ötürü mobilyac›l›kta tercih

edilen bir tür.

San›yorum, bu a¤açlar›n ‹stanbul’daki varl›¤›,

bildi¤imiz ‹stanbul tarihinden daha eski.

Latince’deki ad› “Cercis Siliquastrum”

(Redbud) olan bu a¤ac›n ana vatan› Güney

Avrupa, Do¤u Akdeniz ve Bat› Asya, yani

‹spanya’dan bafllay›p Filistin’e kadar uzanan

topraklar›n yerlisi. Fransa’da yüz milyon

y›ll›k fosilleri bulunmufl. Bir de Kuzey

Amerika’ya özgü olan› var, “Cercis

Canadensis” (Eastern Redbud) ad›nda.

Anadolu’da bugün, özellikle Bat› Karadeniz,

Marmara ve Ege bölgelerinde varl›¤›n›

sürdürüyor. 5-6 yafl›ndan sonra çiçek

vermeye bafll›yor. Çiçekleri eflatuni pembe-

k›rm›z› aras›nda bir renkte. Belki de çok

özel renginden dolay› “Erguvan renkli”

(Erguvani) demek gerekiyor. Ancak, ender

de olsa, beyaz renkte çiçe¤e sahip Erguvan

a¤açlar›na rastlan›yormufl. Yaz sonunda

oluflan sert kabuklu meyveleri ise fasulyeye

benziyor. Bu arada, Erguvan sözcü¤ünün

dilimize, Farsça’dan geçti¤ini bilmekte yarar

var.

Erguvan a¤ac› ve çiçe¤inin rengi, geçmifl

dönemlerde çeflitli flekillerde karfl›m›za

ç›karak kendinden söz ettiriyor.
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Bu renk, eski M›s›r’da asaletin sembolü imifl.

Roma’da da öyleymifl ki, imparatorlar hep

Erguvan renkli pelerinler giyerlermifl.

Hz. ‹sa’n›n gerildi¤i çarm›h Erguvan

a¤ac›ndanm›fl. Çarm›ha gerilirken, Hz. ‹sa’n›n

üzerinde Erguvan renkli bir giysi varm›fl.

‹slam inan›fl›na göre ise Erguvan renkli giysi

giydirilip çarm›ha gerilen Yahuda’ym›fl.

Hz. ‹sa’n›n havarilerinden olan ve onu ele

veren Yahuda, sonradan, bir Erguvan

a¤ac›n›n dal›na asm›fl kendini. A¤ac›n önceden

beyaz olan çiçekleri, Yahuda’n›n duydu¤u

utanc›n yüküyle koyu pembeye dönüflmüfl

ve a¤aç da Yahuda a¤ac› olarak an›lmaya

bafllam›fl.

Frans›zlar ise a¤ac›, eski Filistin’deki, “Judea”

bölgesinin (Güney Filistin) ad›yla an›yorlar.

Bir görüfle göre, a¤ac›n Yahuda ile

iliflkilendirilmesi böylelikle ortaya ç›km›fl

olabilir.

Erguvan çiçe¤inin rengi, Bizans’ta

imparatorlu¤un ve soylular›n resmi rengiymifl.

Osmanl› sultanlar› da, örnekleri Topkap›

Saray›’n›n ilgili bölümünde görülece¤i üzere,

morumsu, Erguvan renkli pelerinler

giyerlermifl.

Kanuni Süleyman’›n Rodos’un fethi s›ras›ndaki

çad›r› Erguvan rengindeymifl.

Homeros’un ‹lyada’s›nda bile Erguvan renkli

örtülerden söz edilmifl. A.J. Cronin’in

eserlerinden birinin ad› da Erguvan A¤ac›

(Judas Tree).

Ahmet Hamdi Tanp›nar, Refik Halit Karay

gibi birçok yazar, ‹stanbul ve bahar ile ilgili

yaz›lar›nda Erguvan çiçeklerinin güzelli¤ine

ve rengine de¤inmifller.

‹flte böylesine etkileyici bir fenomen

“Erguvan” ya da Erguvan a¤ac›.

AHMET HAMD‹
TANPINAR’IN

‹STANBUL’UNDA
BAHAR VE

ERGUVANLAR
EN GÜZEL

ANLATIMLARINI
BULUR.
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Osmanl›lar da sahip ç›km›fllar ona ve çok

önemsemifller. fiehre bir sürü a¤aç

diktirerek, ‹stanbul’u bir “Erguvanlar

Kenti”ine dönüfltürmüfller.

Geçmiflte, Bursa’da da çok yayg›n olan

Erguvan a¤açlar›, dayan›flma, hoflgörü ve

kardeflli¤in simgesi olmufl ve  yüzy›llarca

süren bir flenli¤e ad›n› vermifl. Emir Sultan’›n

sa¤l›¤›nda (1368-1429) bafllayarak, yaklafl›k

500 y›l boyunca Erguvan flenlikleri yap›lm›fl.

Ama nas›l olduysa, 19. yüzy›lda unutulmufl

bu flenlikler. fiimdilerde, Bursa’da yeniden

canland›r›lmaya çal›fl›l›yor.

Bu flenlik zaman›nda, gönül adamlar› Bursa’ya

gelir ve Emir Sultan Dergâh›’nda toplan›rlar,

zikir ve sohbet ederlermifl. Davetler,

toplant›lar, geziler yap›l›r, flehir ve civar›ndaki

önemli kifliler ve yerler ziyaret edilirmifl.

fiehrin ekonomik yaflam›nda oluflturdu¤u

canlanmadan ötürü, Bursal›lar, 4-5 gün süren

bu flenli¤i sevinçle paylafl›r ve bereket nedeni

sayarlarm›fl.

Erguvanlara olan ilgi artt›kça, Bursa’n›n yan›

s›ra, ‹stanbul’da da Erguvanc›l giriflimler

ço¤alm›fl. Baz› “Erguvan” gruplar› kurulmufl.

“Erguvan Muhipleri”  bunlardan biri. Bu

gruplar, Erguvan flenli¤i düzenliyor ve yeni

fidanlar dikiyor. Bo¤aziçi’nde Erguvan turlar›

düzenlemek de bu gruplar›n edindikleri ifller

aras›nda. Bu turlara kat›lanlar›n say›s›n›n

geçen Erguvan döneminde 100 bin kifliye

vard›¤› söyleniyor.

Erguvanlar› koruma ve yaflatma yönündeki

bireysel ve grupsal çabalar giderek art›yor.

Marmara Üniversitesi’nde kültür tarihi

dersleri veren Doç. Dr. Haluk Dursun, bu

çabalarda ad› öne ç›kanlardan. Bo¤aziçi’ndeki

Erguvan a¤açlar›n›n envanterini bile ç›karm›fl

: Avrupa yakas›nda 500, Anadolu yakas›nda

ise 700 civar›nda a¤aç tespit edilmifl.

‹stanbul’da saptanan en yafll› a¤aç, 1.7 metre

gövde çap›yla Ayasofya, Haseki Hamam›n›n

yan›ndaym›fl.

Dikim amac›yla bir Erguvan a¤ac› edinmek

çok kolay. Orman Bakanl›¤›’n›n fidanl›klar›nda

20 YTL’yi geçmeyen fiyatlarla sat›l›yor.

Bu yaz›y›, Erguvan a¤açlar›n›n gizemli

güzelli¤ini dile getirmek için kaleme ald›m.

Ama, sadece ‹stanbul’a dikkat çekmek için

de¤il, do¤al çevremize,  yaflad›¤›m›z

topraklar›n tarihine ve de kültürümüze, yani

geçmiflimize ve tabii ki gelece¤imize daha

fazla sahip ç›kabilmek için de onlar›n fark›nda

olmam›z gerekiyor.
ÇOK SERT VE
MOB‹LYACILIKTA
TERC‹H EDILEN
B‹R A⁄AÇ OLAN
ERGUVAN,
CAESALPINIACAE
FAM‹LYASINDAN.
B‹L‹MSEL ADI,
“CERCIS
SILIQUASTRUM”
OLAN
ERGUVANIN
ANAYURDU
AKDEN‹Z
BÖLGESI.
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‹stanbul’un fethinden sonra, sarraf

Levantenler tefecilik ve bankerli¤i birlikte

yürütüyorlard›. Söz konusu kifliler, bu

ifllerinin yan› s›ra, liman kentlerine ve özellikle

‹stanbul’a gelen Bat› kökenli tüketim

mallar›n›n acenteliklerini yapm›fllar ve bu

yoldan önemli kazançlar elde etmifllerdi.

‹mparatorlu¤un hemen her yerinde kredi

ifllemlerine egemen olan bankerler, bir

yandan yerli tüccar›, öte yandan tüketiciyi

finanse etmifllerdir. Özellikle II. Mahmud

döneminde Osmanl› pazarlar›n› doldurmaya

bafllayan Bat› kökenli sanayi ürünleri, bu

banker-tüccarlar›n büyük liman kentlerindeki

acente ve ortakl›klar›n›n güçlenmesine yol

açm›fl, Bat› mallar›na yönelik talep, saray

çevresiyle bey ve paflalar›n lüks talebinin

s›n›rlar›n› aflarak halka yay›lmaya bafllad›kça

19. yüzy›lda Osmanl› maliyesinde ve kredi ifllemlerinde büyük a¤›rl›k kazanan ve ço¤unlu¤u
gayrimüslimlerden oluflan sarraflar›n kurdu¤u bankerlik iflletmeleri. Etkinlik alanlar› daha çok
Galata semti olmas› nedeniyle bu adla an›lm›fllard›r.
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Galata sarraflar›n›n ifl hacmi de birden bire

genifllemifltir.

Özellikle, Bat›dan düflük kredi ile mal alan

yerli Rum bankerleri bu mallar› Osmanl›

s›n›rlar›nda peflin para ile satarak

biriktirdikleri fonlar› yüksek faizle bu mallar›n

pazarlay›c›lar›na ve tüketicilerine kredi olarak

vermifller, böylece büyük kazançlar elde

etmifllerdir.

Tanzimat döneminde “gedik” ad› verilen

esnaf loncalar›n›n, yeniçerilerin 1826’da

tasfiye edilmesinden sonra ayr›cal›klar›na son

verilmesi, Galata Bankerlerinin etkinlik

alanlar›n›n genifllemesine neden olmufltur.

Baltaliman› Antlaflmas›’n›n imzalanmas›ndan

sonra, Osmanl› Devleti’nin Bat›l› ülkeler

karfl›s›nda ekonomik ve mali ba¤›ml›l›¤›n›n

artmas›na koflut olarak kimi banker aileleri

Avrupa çap›nda ün kazanm›fllard›r. Büyük

banker aileleri 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

bafllayan d›fl borçlanma sürecinde de baflrolü

oynam›fllar; d›fl istikrazlar›n (borçlanma)

komisyonculu¤undan, Osmanl› Devleti’ne

hatta padiflah ve paflalara do¤rudan borç

vermeye kadar her türlü mali iliflkide etkili

hale gelmifllerdir. ‹ngilizler’le imzalanan

antlaflman›n gerçeklefltirildi¤i, flimdiki kemik

hastanesi, o zamanlar Tanzimat Ferman›’n›n

mimar› Mustafa Reflit Pafla’n›n yal›s› idi. Pafla

bu yal›y› satt›ktan sonra Emirgan’da baflka

bir yal›ya tafl›nm›fl ve orada ölmüfltür.

Yukar›da anlat›lanlar›n kan›t› niteli¤inde

Pafla’n›n son gününü  Galata Bankerleri

kitab›nda Haydar Kazgan flöyle anlat›r:

Kabinedeki tart›flmal› bir toplant› sonras›nda

yal›s›na gelen Pafla’ya banyoya girece¤i s›rada

banker Kamondo Efendi’nin bir süredir holde

kendisini bekledi¤ini söylerler. Kamondo’nun

biriken alacaklar› için geldi¤ini çok iyi bilen

pafla  kalpten gider. Evdeki feryatlar› duyan

Kamondo da olan› biteni anlay›p “Yand›m!”

diye dövünmeye bafllar. Tanzimat döneminin

bu ünlü bankeri, iflyerine rahatça ulaflabilmek

için flimdiki Bankalar Caddesi ile Banker

Sokak aras›nda yapt›rd›¤› merdiven-geçit ile

de ünlüdür. Sarrafl›k ve tefecilikten

bankerli¤e ve banka sahipli¤ine terfi eden bu

aile, Cumhuriyet döneminden önce Osmanl›

topraklar›ndan tafl›narak, Fransa’ya

yerleflmifl, zenginlikleri orada da sürmüfltür.

Paribas Bankas›’n›n kurucular›ndan olan

İstanbul Dûyunu Umumiye

TANZ‹MAT
DÖNEM‹NDE

“GED‹K” ADI
VER‹LEN ESNAF

LONCALARININ,
YEN‹ÇER‹LER‹N

1826’DA TASF‹YE
ED‹LMES‹NDEN

SONRA
AYRICALIKLARINA

SON VER‹LMES‹,
GALATA

BANKERLER‹N‹N
ETK‹NL‹K

ALANLARININ
GEN‹fiLEMES‹NE

NEDEN
OLMUfiTUR.
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Kamondo Ailesi’nin kendi ad›na bir de müzesi

vard›r. Louvre’a ba¤›fllad›klar› zengin

koleksiyonlar› ile de tan›nan ailenin fertleri

II. Dünya Savafl›’nda toplama kamplar›nda

yok olup gitmifllerdir. Az›nl›k üyesi

bankerlerden birkaç›n›n hikâyesini ‹stanbul

Gezi Rehberi kitab›nda Murat Belge de flöyle

anlatmaktad›r: fiimdi Atlas Sinemas›’n›n

oldu¤u büyük binan›n o zamanki sahibi olan

Katolik Ermeni Bankerlerden Köçeo¤lu,

Sultan Aziz’e genifl kredi açm›fl, sonra da

Rum banker Zarifi ile birlikte ona karfl› Sultan

V. Murad’›n tahta ç›kmas›na destek vermifltir.

Kendilerine yaklafl›k iki milyon alt›n borçlu

olan padiflah›n, tahta geçti¤inde dengesini

kaybetmesine, bu iki bankerin dolayl› rol

oynam›fl olabilecekleri de tahmin

edilmektedir. Sultan Murad’›n ard›ndan tahta

ç›kan II. Abdülhamid, Zarifi’yi mali dan›flman

olarak çal›flt›rm›fl, temkinli kiflili¤i sayesinde

de paças›n› böylesi adamlara kapt›rmamay›

baflarm›flt›.

Bankerlerle ilgili bir an›y› da Rasih Nuri

‹leri’den aktaral›m: Mali gücü nedeniyle her

devrin adam› olan Zarifi Efendi’ye Rasih beyin

Büyükbabas›, Divan-i Muhasebat Reisi

(Say›fltay Baflkan›) Rasih Dino bir gün  “Çok

zeki ve giriflimci bir kiflisin ancak, Kamondo

Efendi her zaman senden önde, neden?” diye

sormufl. Zarifi Efendi de “Ben iflimden sonra

e¤lenceye vakit ay›r›r›m, briç oynar, hayat›n

de¤iflik tatlar›ndan yararlan›r›m, Kamondo

ise evine gider, bir sonraki gün yapacaklar›n›

planlar, yani her zaman benden on iki saat

avansla ifle bafllar” diye cevap vermifl.

Büyük sarraflar zamanla devletin mali

ifllerinde söz sahibi olmufllar, 18. yüzy›l›n

ikinci yar›s›ndan bafllayarak, padiflah III.

Mustafa döneminde (1754-74) Hazine-i

Hassa ve Darphane sarrafl›¤› Ermeni

Düzo¤ullar›’na verilmifltir. Bu ailenin

mensuplar› yüzy›l› aflk›n bir süre bu iki

kurumu idare etmifllerdir. 1842 y›l›nda

Anadolu ve Rumeli Kumpanyalar›n› kuran,

Irganyan Uzunartino¤lu, Bogos, Gelgelo¤lu

ve T›ng›ro¤lu gibi tan›nm›fl sarraf aileleri,

devlet gelirlerini toplayarak, devlet ad›na

ödemelerde bulunmufllard›r.

Osmanl›’n›n en üst kademelerine kadar

hemen her yerinde kredi ifllemlerine egemen

olan bu bankerler, ilk Osmanl› Bankas›’n›n

kurulmas›na da öncülük etmifllerdir. Osmanl›

‹mparatorlu¤u döneminde bir banka aç›lmas›

giriflimi, Bat›daki sanayi devriminin Osmanl›

ekonomisindeki yans›ma ve sonuçlar›n›n

görülmeye bafllad›¤› dönem olan 19. yüzy›lda

bafllam›fl, devletin parasal ihtiyaçlar›

çerçevesinde bir devlet bankas› kurulmas›

iste¤i, 1839 y›l›nda Mustafa Reflit Pafla

taraf›ndan  dile getirilmifltir. ‹lk banka, 1849

y›l›nda faaliyete geçen Dersaadet Bankas›

olmufltur.

Osmanl› Hükümeti kambiyo ifllemlerini

düzene sokmak için Galata Bankerlerinden

Jacques Alleon ve M.Baltazzi (Baltac›) ile bir

anlaflma yapm›flt›r. Bu bankerler iki milyon

kurufl karfl›l›¤›nda bir y›l süreyle, 110 Osmanl›

Kuruflunu bir ‹ngiliz Sterlini raiciyle Fransa

ve ‹ngiltere üzerine poliçe çekmeyi taahhüt

etmifllerdir. Böylece kambiyoyu istikrarda

tutacaklar ve kaimenin (Osmanl› kâ¤›t paras›)

de¤er kaybetmesini önleyeceklerdi.Banka,

faaliyette bulundu¤u sürece, kaimeleri  %3

iskontoyla piyasadan çekmifl, hükümete borç

vermifl, ancak bu bankerler 1847 y›l›nda

sözleflmeyi yenilemek yerine giriflimlerini

‹stanbul Bankas› (Banque de

Constantinople/Bank-› Dersaadet ) ad›n›

verdikleri bankayla sürdürmek istemifller

bunun için de Osmanl› Hükümeti’nden 25

milyon kuruflluk bir destek alm›fllard›r.

Avrupa’daki 1848 Devrimleri’nin etkisiyle

bankan›n etkinli¤ine 1852’de son verilmifltir.

Galata Bankerlerinin kurduklar› bankalarda

hep az›nl›k ailelerinin üyelerinin çal›flt›r›lm›fl

olmas› san›ld›¤›n›n aksine bir politika de¤il,

zorunluluktan dolay› olmufltur. Osmanl›’n›n

vekil, vukelas›, çocu¤unu ya da bir akrabas›n›

bankada çal›flt›rmaya yanaflm›yor, afla¤›lanan

bu ifller asl›nda afla¤›layanlar› daha da afla¤›ya

itiyordu. O¤lunu bu bankalardan birinde

memur yapmay› içine sindiremeyen bir naz›r,

bir de bakm›fls›n›z çocu¤unu evlendirmek

için ayn› bankan›n sahiplerinden borç

alabilmek için çeflitli yollar› deneyebiliyordu.

Tüm bu geliflmeler hükümeti bir devlet

bankas›na sahip olma giriflimine yöneltmifl,

son dönem Osmanl› finans tarihi

araflt›rmac›lar›ndan Christopher Clay’e göre

 Osmanl› Bankas›’n›n kurulma çabalar›ndaki

hedeflerden biri de “Yerli Galata

Bankerlerinin hükümete verdikleri yüksek

faizli k›sa vadeli borçlardaki tekel haklar›n›

k›rmak ve daha düflük faizlerle borç

bulmak”t›.

Osmanl› Bankas›’n›n kurulmas› ile ünlü Galata

Bankerleri: A.Baltazzi, Hristaki Zografos,

Bogos M›s›rl›o¤lu, A.A. Ralli, Jack Kamondo

ve Ortaklar›, Zafiropole, Zarifi Oppenheim,

Alberti ve Ortaklar›, S.Sulzbach, Fruling ve

Groschen Stern Kardefller, Buschoffsheim

ve Gold-Schmidt  1864 y›l›nda Osmanl›

Bankas›’n›n orta¤› oldu¤u “Osmanl›

OSMANLI
HÜKÜMET‹
KAMB‹YO
‹fiLEMLER‹N‹
DÜZENE
SOKMAK ‹Ç‹N
GALATA
BANKERLER‹N-
DEN JACQUES
ALLEON VE
M.BALTAZZI
(BALTACI) ‹LE
B‹R ANLAfiMA
YAPMIfiTIR.
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‹mparatorlu¤u Genel fiirketi” (Société

Générale de I’Empire Ottomane)  adl› bir

banka kurmufllard›r. Bu bankan›n bir banker

bankas› olma özelli¤i hisse senetlerinin

24.000’inin kurucu bankerlerinin elinde

bulunmas› flart›ndan kaynaklanm›flt›r.

Bir taraftan Osmanl› Bankas›’n›n kurulmufl

olmas›, di¤er taraftan Galata Bankerlerinin

en ünlülerinin ciddi bir finansman kuruluflu

meydana getirmeleri, Osmanl› Hükümeti’ne,

büyük kargaflal›klara ve zararlara sebep olan

Esham› Cedide, Tahvilat-› Mümtaze, Sergi ve

saire gibi piyasada dolaflan iç borç tahvillerini

ortadan kald›rma cesaretini vermiflti.

1871-1881  aras› Galata Bankerleri için alt›n

y›llar olmufltur. 1871 senesi Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun mali ve iktisadi tarihinde

bir dönüm noktas›d›r. Ali Pafla’n›n

ölümünden sonra, ad› birçok mali olaya

kar›flan Mahmud Nedim Pafla sadaret

makam›na getirilmifl; bu dönemde iki kez

sadrazam olan Paflan›n sürdürdü¤ü mali ve

iktisadi politika, Galata Bankerlerinin

ekonomi içindeki a¤›rl›¤›n›n artmas›na neden

olmufltur. Bankerler bu dönemde, bankerlik

d›fl›nda her zaman yapt›klar› iltizam iflinin

yan›nda bu kez tramvay, demiryolu, inflaat,

r›ht›m ve dok iflletmecili¤i, tütün rejisi, maden

ve de¤irmencilik gibi her türlü üretim ve

ticari ifllere el atm›fllard›r.

1860’lardan itibaren Galata’daki Komisyon

Han ve Havyar Han’da finans

imparatorluklar›n› kurmufl olan Galata

Bankerleri, saraydan bafllay›p, vezir, vukela,

bey, pafla, memur ve subaydan,

imparatorlu¤un en uzak köflesindeki tah›l ya

da meyve üreticisine, oduncusuna,

1871-1881
ARASI GALATA

BANKERLER‹
‹Ç‹N ALTIN

YILLAR
OLMUfiTUR.
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kömürcüsüne ve her türlü esnaf›na kadar

uzanan bir a¤ kurmufllard›. Bu y›llarda

yabanc› mallar›n cazibesi tüm imparatorlukta

yaflayan Müslim, gayrimüslim tebaan›n

tüketim arzular›n› kamç›l›yordu. Bu nedenle

gelirler yetmez hale geldi¤inden her aile

gelirinin bir k›sm› ile borsada oyun oynamaya

ve flirket tahvilleri sat›n almaya bafllam›flt›.

Öte yandan esnaf, tüccar ve zürra da hem

mal›n› satarken, hem de tüketim girdilerini

al›rken, tefeci ve murabahac›lar›n insafs›zca

yürüttükleri muamelelerin kurban› haline

gelmifllerdi.

Tarihimizin pek de iyi bilinmeyen bu yönünü

incelerken ço¤u, az›nl›k üyesi olan bu sarraf

ve bankerler Osmanl› uyruklu olmaktan

gurur duyduklar›n› kendi menfaatlerine

ters düfltü¤ü zaman bile aç›klamaktan

geri kalmam›fllard›r. Baz› Bat›l› yazarlar

Galata Bankerlerinin Rusya Savafl›

s›ras›nda Osmanl› Devleti’ne en sad›k

tebaadan daha çok ba¤l› kald›klar›n›,

sermayelerini o zamana kadar

görülmemifl bir flekilde riske atarak

hükümete borç vermeye devam

ettiklerini, bu nedenle de övgüye lay›k

olduklar›n› yazm›fllard›r. Hatta kimi

zaman, bu yard›m ve kredi iflini Bat›

bankerlerine a¤›r flartlarda borçlanarak

yürüttükleri iddias› da ortaya at›lm›flt›r.

Ancak, madalyonun bir de öbür yüzü

vard›r. Galata Bankerlerinin, hükümeti

destekler görünürken, Galata Borsas›n›n

küçük burjuva oyunlar›n› kaime

üzerinde de oynayarak ço¤u zaman

sempatilerini yitirip, büyük ithamlar

alt›nda kalm›fllard›r.

Sultan Abdülaziz
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omSessiz, sakin bir köy… A¤ustos ay›, sadece

c›rc›r böceklerinin sesi var. Güneflin ›fl›klar›

topra¤› ›s›t›yor ve f›r›n kapa¤›n› açm›fl gibi

s›cakl›¤›n› yerden yüzüme üflüyor.

Gölgelerde uyuyan kediler ve köpekler…

Ama insanlar yok… Buras› 19.yy. sonunda

109 Türk, 3657 Rum’un yaflam›fl oldu¤u bir

köy. Ve 19 ya¤hane, 2 hamam, 3 okul, 1

cami, 7 kilisenin oldu¤u bir yerleflim…

Bu sakinli¤e aldanm›fl›m. Me¤er hafta sonu

lüks arabalarla ve fl›k insanlarla dolup

taflarm›fl buras›. fiansl›ym›fl›m ki hafta içi

gitmiflim. Masama tereya¤›nda ve pul biber

eflli¤inde karides güveci sunan restoran sahibi

söylüyor bunlar›… Art›k Rum yokmufl

buralarda ve nüfus mübadelesinde onlar›n

yerine gelen Giritli Türkler varm›fl me¤er…

Sohbet ederken bir garsonla, ö¤reniyorum

ki, yöre zeytincilikle geçiniyormufl. Bunu

kan›tlamak istercesine, yöre kekikleriyle ve

yeflil limonla terbiyeli bir zeytin taba¤›

sunuyor…

Evlerin duvarlar› türlü renklerde ve günefl

seviflmekte bu duvarlarla. Etraftaki kavak

yapraklar›n›n oynayan gölgeleri raks etmekte

adeta… Sahil fleridi doldurulmufl. Eskiden

dalgalar yalarm›fl buradaki evleri.

Ayakkab›lar›n› ç›kar›p yürürmüfl eskiler.

Sevimli evler aras›nda betonarme zevksizlik

abideleri birden uyand›r›yor yüz y›l

öncesindeki rüyadan insan›.

Sokaklar sürpriz dolu… Bir yere

giriyorsunuz, ayak seslerinize uyanan bayg›n

bak›fll› kediler aras›nda, 13. yy.’da yap›lm›fl

“Kemerli Kilise”; ölmüfl ve güneflte fosilleflmifl

bir kurba¤aya basarak geçiyorsunuz,

karfl›n›zda kiliseden bozma “Fatih Camii”;

ulu bir ç›nara sürünerek geçiyorsunuz
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karfl›n›zda eski Rum Yetimhanesi; dar

sokaklardan geçip acaba ilerde bir fley var

m› diye bafl›n›z› uzat›yorsunuz, sonradan lise

olan eski Rum ruhban okulu…

Köylüler soruyor: Nereden geldiniz!? Ben

de, “Kedinizi Sevebilir miyim diyorum!” “Sev

tabii” diyorlar. Her evin may›flm›fl bir kedisi

var. Hafifçe bafllar›n› kald›r›p uyumaya devam

ediyorlar çenelerinin alt› okflan›rken. Birisi

eve davet edip kahve ikram ediyor. ‹çeride

sedirleri ve divanlar› görüyorum. Yüz y›l

öncesi gibi. ‹stanbul usulü lokum da geliyor

kahvenin yan›nda. Çocuklu¤umu

hat›rl›yorum lokum kasesine bakarken.

Baz› evlerin alt kat› ifllik, dev demir kap›larla

aç›l›yorlar soka¤a. Buralarda eskiden zeytin

ifllenirmifl. Bal›kç›l›k da yap›l›yormufl ama tabii

avlayacak bal›k  bulabilirlerse! Son y›llarda

ev pansiyonculu¤u da bir gelir kayna¤›

oluflturmufl. Eski evlerin baz› odalar›n› kiraya

veriyorlar turistlere. Bu odalar çepeçevre

sedirlerle döflenmifl, mütevaz› ve nostaljik

bir ortam sunuyor misafirlerine.

Çevrenin do¤al yap›s› harika. Çamlar ve

zeytinlikler iç içe geçmifl. Denizin mavili¤inin

hemen yan›ndan bafll›yor bu yeflil fon ve

tepelerin en uç yerlerine kadar da kesintisiz

sürüyor.

Küçük meydanlardan birini, alt›ndaki

çeflmesiyle birlikte alt› yüz y›ll›k bir ç›nar

süslüyor. Eski ve sevimli evlerin aras›ndaki

günümüzün zevksizlik abideleri beton yap›lar

konsantrasyonunuzu aniden bozarak sizi,

geçmiflin huzurlu görüntülerinden uyand›r›p

bugüne tafl›yor… Olan olduktan ve giden

gittikten sonra sit alan› ilan etmifller!.. Eh, bu

da bir kazanç diyerek biraz avutuyorum

kendimi.

SESS‹Z, SAK‹N B‹R
KÖY… A⁄USTOS

AYI, SADECE
CIRCIR

BÖCEKLER‹N‹N
SES‹ VAR.
GÜNEfi‹N

IfiIKLARI
TOPRA⁄I

ISITIYOR VE FIRIN
KAPA⁄INI AÇMIfi
G‹B‹ SICAKLI⁄INI

YERDEN
YÜZÜME

ÜFLÜYOR.
GÖLGELERDE

UYUYAN
KED‹LER VE

KÖPEKLER…
AMA ‹NSANLAR

YOK…
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Eski Yunanca’da “barbunya bal›¤›”

anlam›ndaki “trigleia”dan gelirmifl “Tirilye”.

Bir rivayete göre de, Rumca “üç aziz”

anlam›na (tri:3, le; lie: aziz) anlam›na

geliyormufl. MS. 376’da ‹znik Konsili’nde

aforoz edilerek bölgeye yerleflen üç

papazdan kaynaklan›rm›fl bu ad. Cumhuriyet

döneminde de, Rum geçmiflini unutturmak

için, ad› “Zeytinba¤›” olmufl. Bu yüzden

arabas›yla gidenler yolda “Trilye” tabelas›

aramas›nlar bofluna, mavi tabelada

“Zeytinba¤›” yaz›s›n› görecekler…

Köydeki “Kemerli Kilise” (Panto Basillissa)

13.yy.’da infla edilmifl ve duvarlar›na fresk

uygulanan ilk kiliselerden oldu¤u söyleniyor.

Beldenin sembolü olan “Fatih Camii” de eski

bir kiliseye minare eklenmesiyle

oluflturulmufl ve hâlâ kilise görüntüsünde

ESK‹
YUNANCA’DA

“BARBUNYA
BALI⁄I”

ANLAMINDAK‹
“TRIGLEIA”DAN

GEL‹RM‹fi
“T‹R‹LYE”.
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sevimli bir cami. Pek çok yerden görülebildi¤i

için konumu belirlemekte de çok ifle yar›yor

bu ibadethane… Sürprizlerden biri de,

eskiden kilise olan ama bugün ev olarak

kullan›lan bir yap›. ‹çinde oturanlar nedeniyle

art›k “Dündar Evi” deniyor. Sanki ortaça¤dan

kalan bir Bat› Avrupa flatosunun küçük bir

minyatürü bu eski kiliseden bozma ev…

1909’da neoklasik tarzda infla edilen “Papaz

Okulu”, 1980’lere kadar ilkokul olarak

kullan›lm›fl ve geçirdi¤i yang›nla kullan›m d›fl›

kalm›fl. Ben gördü¤ümde harap bir yang›n

yeriydi. Umar›m flimdilerde restore

edilmifltir. Köyde Türk ve Rum mimarisi iç

içe. Türk ve Rum, mimari özellikler tatl› tatl›

göz k›rp›yor adeta… Cumbalar, kepenkli

pencereler, kafesli pencereler, büyük demir

kap›lar, ahflap, kerpiç ve tafl kol kola… Bir de

eski bir Rum yetimhanesi var köyün. Eskiden

kiliseye ba¤l› olarak çevre köylerin

yetimlerine de hizmet verirmifl ama flimdi

çocuk sesleri yerine etraftaki ç›narlar›n

h›fl›rt›s› duyuluyor sadece… Nedense bu

yetimhane, ruhunu teslim etmifl bir bedeni

düflündürdü bana…

KÖYDE TÜRK VE
RUM M‹MAR‹S‹ ‹Ç
‹ÇE. TÜRK VE
RUM, M‹MAR‹
ÖZELL‹KLER
TATLI TATLI
GÖZ KIRPIYOR
ADETA…
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Fahir Atako¤lu’nun geçmifliyle iletiflimi

nas›l? Çocukluk ve gençlik y›llar›n›zdan

sanat›n›z› besleyen hangi ayr›nt›lar›

an›ms›yorsunuz?

Benim müzi¤e olan ilgimi annem keflfetti

diyebilirim. Kendisi çok iyi bir müzik

dinleyicisidir ve bana ilk dersleri ald›rmaya

bafllayan odur. Hep sorarlar ya “ailede

müzisyen var m›?” diye, bizim ailede vard›.

Annemin annesinden bafllar bu müzik

tutkusu; ud çalarm›fl anneannem, day›m

taraf›ndan üç kuzenim de müzikle ilgiliydi,

biri piyano, di¤eri davul çalard› ve bir di¤eri

de flark› söylerdi. ‹lk enstrümanlar› alt

kat›m›zda yaflayan day›mlarda gördüm ve

çald›m. Teyzemin k›z› da piyano çalard›.

Yani Moda’daki dört katl› köflkün her

kat›nda müzik vard›. Hep “küçük yafllarda.”

diye bafllayan cümleler vard›r, ben de öyle

diyece¤im. 8 yas›mda piyano dersi al›rken,

çald›¤›m o küçük müziklere müzikler

eklerdim, sonradan anlad›m do¤açlama

melodilerdi onlar. Akortlar› ilk ö¤rendi¤im

gün dinledi¤im müziklerin armonilerini yazar

oldum, okudu¤um kitaplar›n hikâyelerini

müziklendirdi¤imi bilirim. Mesela Bekir

Y›ld›z‘›n “Atiye Bac›” adli hikâyesi hâlâ

hat›r›mdad›r. Cemal Reflit Rey’den

kompozisyon dersleri al›rken hikâyeleri

müzikle anlat›yordum. Belki belgesellerde

yakalad›¤›m baflar› o meraklarda yat›yor.

Lise y›llar›mda bile Ifl›k Lisesi’nden mezun

olurken y›ll›¤a, “ileride iyi bir kompozitör

olmas› bekleniyor...” diye yaz›lm›fl. 26 sene

evvel.

Yurtd›fl›nda tan›nan Türk sanatç›lar için

hep “Türkiye’yi baflar›yla temsil ediyor”

yorumu yap›l›r. Sizin böyle bir kayg›n›z

var m›? Sanatç›n›n bu tür misyonlar›

olmal› m›d›r? Sanatç›n›n dünya sanat

ortam›ndaki baflar›lar›n› “kim oldu¤u

ya da nereden geldi¤i” gibi durumlar

etkiliyor mu?

Sanatç›n›n, sanatç› olmaktan baflka ne bir

kimli¤i ne de bir ülkesi olmal›. Ben dünya

için, dünyal› olarak sanat›m› yap›yorum.

Zaten insanlar da öyle dinliyor, sizi öyle

alg›l›yorlar. Kim oldu¤unuzun ve nereden

geldi¤inizin önemli oldu¤u veya olmad›¤›

ortamlar var tabii. Uluslararas› yar›flmalarda,

festivallerde sizin anavatan›n›z› da yaz›yorlar.

Dünya t›n›lar›n› bir araya getirmek yani

“fusion” ad›yla an›lan müzik, “world music”

bafll›¤› alt›nda kategorilefltirildi ve birdenbire

dünyadaki her türlü aleti çalan, her türlü

sesi ç›karan ve flark› söyleyen her müzisyeni

iyi ö¤renir, dinler olduk. Yani  “kim oldu¤u

ya da nereden geldi¤i” önemli olmaya

bafllad›. En az›ndan endüstri bunu istedi.

Bana göre sanatç›n›n bu tür “yapmak için

yapmak” e¤ilimleri olmamal›. Yani milletin

gözüne sokarak benim memleketim flu, ben

buradan geldim, bak ne kadar çok

enstrüman›m›z, sesimiz var zihniyetiyle

sanat›n›z› yaparsan›z, öncelikle kendinizi

aldat›rs›n›z. Senelerce Eurovision flark›

yar›flmalar›nda flark›lar›m›zda ”Türk Motifi”

olmas›n› istememiz gibi. Acaba ABBA için

‹sveç lideri, “‹sveç Motifi” olsun diye bir

istekte bulunmufl mudur merak ediyorum.

Bir besteci ve yorumcu olarak amac›n›z

nedir?

Melodi yaz›yorum. Besteci olarak bir gün

senfoniyle, bir gün tek bafl›ma, bir gün ise

bir trio ile çalabilme özgürlü¤üne ve hazz›na

sahip olabiliyorum. Bu, yapt›¤›m müzi¤i hem

flekillendiriyor hem de yönlendiriyor. Hep

güzel melodiler yazmak istiyorum...

‹nsanlar›n kalpleriyle konuflmak, onlara,

insan olman›n verdi¤i duygular› melodilerimle

yaflatmak istiyorum. Bol konserler vermek,

dünyadaki tüm müzisyenlerle çalmak

istiyorum.

Türk Devleti’nin sanata ve sanatç›ya
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yeterince sahip ç›kt›¤›n›z› düflünüyor

musunuz? Sanatç›lara “Devlet Sanatç›s›”

unvan› verilmesi onun de¤erini yeterince

gösteren bir ölçüt müdür?

Ne yaz›k ki son 10 sene hariç, 70’ler, 80’ler

hatta 90’lara bakarsak, devlet kültür ve

sanata, baflka sorunlarla u¤raflmaktan fazla

sahip ç›kamad›. 30 senede üç defa ordu

yönetime el koydu, y›llarca süren kötü

ekonomi, enflasyon, terör nedeniyle geçen

zor dönemlerde kimse sanat› umursamad›

aç›kças›...

Devlet olarak e¤er ülkemize dost

kazand›rmak istiyorsak, önce onlar›n

kalplerini kazanmam›z laz›m; bu da ancak

sanatla olur. Sanat›n hitap etti¤i, duygudur.

Duygu ise,  hangi milletten olursak olal›m

hangi dinden olursak olal›m her insanda

ortakt›r. Dostluklar› kazanmak için sanat›m›z›

gösterelim. Kalplerini etkileyelim,

duyguland›ral›m onlar›... Yani devlet bunun

için çal›fls›n derim. Simdi, bilmiyorum,

umuyorum, ümit ediyorum, bilhassa Avrupa

Birli¤i süreci dedi¤imiz bu önümüzdeki

y›llarda, daha iyi fleyler olacak diye

düflünüyorum. Ben de bu ülkenin bir sanatç›s›

olarak üzerime düfleni yapaca¤›m.

Siz projelerinizde devlet ya da özel

sektörün deste¤ini yeterince bulabiliyor

musunuz?

Benim tek sponsorum zaman›nda Turkcell

oldu. Di¤er konserlerde de genelde

organizasyonlar› finanse edenler vard› tabii.

Fakat bir gerçek var ki: Türkiye’de salonlar›n

yetersizli¤i ve bilet fiyatlar›n›n da dünya

standartlar›n›n çok alt›nda olmas›ndan dolay›

her etkinli¤e bir sponsor bulunmas›

SANATÇININ,
SANATÇI

OLMAKTAN
BAfiKA NE B‹R
K‹ML‹⁄‹ NE DE

B‹R ÜLKES‹
OLMALI. BEN
DÜNYA ‹Ç‹N,

DÜNYALI
OLARAK

SANATIMI
YAPIYORUM.
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zorunlulu¤u do¤uyor. Bu çok ac›kl› ve çok

saçma. Konser bilet fiyatlar› yükseltilerek,

sanatç›lar›n kazançlar›n›, kendi bünyelerinde

karfl›layacak güce gelmesini sa¤lamak laz›m.

Ama bir de flu gerçek var: bakt›¤›m›zda bir

iki bankan›n haricinde, bir iki de içecek

firmas› haricinde  bir elin befl parma¤›n› bile

geçmeyecek say›da “özel sektör” sayars›n›z

asl›nda. Yani o kadar da fazla de¤iller. Bir

festivalleri var hepsinin o kadar. Ayr›ca tek

sanatç›ya sponsorluk yapanlar ise, sanatç›

veya proje seçimlerinde, o kadar kendi

firmalar›na yak›flmayacak kimselerle, sadece

“meflhur” ve dalgaland›r›c› olduklar›ndan

çal›fl›yorlar ki, hayretler içinde kal›yorsunuz.

Birçok kere de tam aksi, firma yöneticilerinin

kiflisel zevkleri de bir nevi Türkiye’deki

sanat› yönlendirir oluyor.

Konserlerinizde müthifl bir performans

sergilemenin yan› s›ra görsel bir flölen

de sunuyorsunuz seyirciye.

Konserlerinize nas›l haz›rlan›yorsunuz?

Özel bir rutinim yok. Sadece konserden

bir ay evvel, e¤er ki o s›ralar çok konserim

olmam›flsa, kendimi bir çeflit kampa al›r›m,

uykuma dikkat eder, her gün düzenli piyano

çal›fl›r›m. Bunlar›n haricinde tabii çalaca¤›m

konsere ve müzisyenlere göre  provalar›m

oluyor. Bu provalar›n baz›lar› çok e¤lenceli

baz›lar› da, bilhassa büyük orkestralar ile

biraz zor ve yorucu oluyor, bir de

organizasyon bozuksa,  iflim zorlafl›yor

haliyle...

‹NSANLARIN
KALPLER‹YLE
KONUfiMAK,
ONLARA, ‹NSAN
OLMANIN
VERD‹⁄‹
DUYGULARI
MELOD‹LER‹MLE
YAfiATMAK
‹ST‹YORUM. BOL
KONSERLER
VERMEK,
DÜNYADAK‹
TÜM
MÜZ‹SYENLERLE
ÇALMAK
‹ST‹YORUM.



Çok büyük ve anlaml› projelere de imza

at›yorsunuz? Sizin bu tavr›n›z› sadece

müzi¤e de¤il, Türkiye’nin milli benli¤ine

de büyük bir hizmet olarak görüyorum.

Aspendos ve Dolmabahçe’de

Türkiye’nin iflgal alt›ndan günümüze

kadar geliflini müzik ve görsellerle

anlatt›¤›n›z konserinizin belleklerde hâlâ

tazeli¤ini korudu¤una inan›yorum.

Hangi duygularla bu dev ve anlaml›

projeler do¤uyor?

Bahsetti¤iniz konserler “Cumhuriyetin

“75.Y›l”’› kutlamalar› için, Global Menkul

De¤erler’in finanse etti¤i konserlerdi. Bafltan

sona Türkiye’nin iflgal alt›ndan günümüze

olan serüveninin anlat›m›yd›. Benim

Türkiye’nin yak›n tarihini anlatan belgesellerin

birço¤una ve bence en iyilerine müzik

yapmam da, böylesi bir proje için

repertuar›m› bir araya getirmemde bana

çok yard›m› oldu tabii. Böyle projelerde

görselli¤i de düflündü¤ünüz zaman asl›nda

yarat›c›l›¤› tetikleyen birçok unsur ortaya

ç›k›yor. Ifl›k, arkada görüntüler, voiceover’lar,

efektler vs.. Tüm bunlar›n bazen önceden

senaryoda yerlerinin belirli olmas› sizin

yarat›c›l›¤›n›z› etkiliyor tabii , “75.Y›l

Konserleri” çok zahmetli ama bir o kadar

da mükemmel çal›flmalard›. Provalar› aylar

sürdü, her saniyesi hesapl›yd›. Ama sonuçta

bu bir konser. Tümüyle  her fleyi  planlaman›z

imkâns›z. Ancak flunu söyleyeyim, tüm

böylesi konserler iyi bir yönetmen, iyi bir

›fl›kç›, iyi bir sahne menajeri, k›sacas› iyi bir

tak›m ile oluyor.

Düzeyli ve istikrarl› tavr›n›z› hiç

bozmad›n›z. Hiç ticari bir kayg›ya

kap›ld›¤›n›z oldu mu?
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B‹LG‹SAYARLAR,
ÖRNEKLENM‹fi

SESLER VE TAB‹‹
TÜM DÜNYANIN

KULLANDI⁄I
TEKNOLOJ‹ DE

TÜRK‹YE’DE
RAHATLIKLA

KULLANILMAYA
BAfiLANDI.



Hay›r olmad›. H›zla düflünmeden

söylüyorum, olmad›. Elbette yapt›¤›m

müzi¤in dinlenilmesini istiyorum, onu

paylaflmak istiyorum. Popüler  olmak iyi bir

fley. Ve eminim her sanatç›n›n istedi¤i bir

fley. Ama bu yolda nas›l bir üslup içerisinde

olmal›y›z, onu konuflmam›z laz›m...

Aç gezip “...ben istedi¤imi, hissetti¤imi

yapaca¤›m...” m› diyece¤iz? Ya da kalbimizden

geçeni, hissetti¤imiz gibi vermek yerine,

yalanlar içinde , ticari kayg›lar ile çarp›tarak

vermeyi mi tercih edece¤iz? E¤er bir gün

sizin için, “biliyor musun bu müzi¤i 100 sene

evvel yazm›fl bu adam...” demelerini

istiyorsan›z ilkini tercih etmelisiniz.

Türk dinleyici profili hakk›nda

düflünceleriniz nelerdir?

‹nan›n böyle bir “profil” bilmiyorum. Her

memlekette her türden müzik dinleyen

insanlar vard›r. Popüler olan sanat ise, o

zaman içinde toplumun gerçekten aynas›d›r,

yani toplumun duygular›n›, genel halini en

iyi o yans›t›r.

Fakat zaman sürekli de¤ifliyor, müzi¤in

iletiflim flekilleri çok de¤iflti (internet,

radyolar, TV, video klipler, telefonlar, vs.)

ortamlar fazlalaflt›. Türk dinleyicisi de bence

tüm bunlara sahip. Dünyay› eskisinden de

daha yak›ndan takip edebiliyoruz; dünyan›n

sanat›n› evimizde a¤›rlayabiliyoruz. Fakat

toplumun hali ne olur? Ekonomi böyle gider

mi? Bir do¤al ya da do¤al olmayan felaket

yaflar m›y›z? Bilmiyoruz. Tüm bunlar yarat›lan

sanat› etkiledi¤inden, sanat› alg›layan toplumu

yani, insan› da etkiliyor. Hal böyle olunca ,

“dinleyici profili” de de¤ifliyor. Arabesk seven

bir kesim hâlâ var ama çok de¤il. Ama Türk

Popu dedi¤imiz, popüler olan Türkçe sözlü

müzik asl›nda pekâlâ arabesk: sadece çalg›lar

ve t›n›lar de¤iflti. Bilgisayarlar, örneklenmifl

sesler ve tabii tüm dünyan›n kulland›¤›

teknoloji de Türkiye’de rahatl›kla

kullan›lmaya baflland›. Madonna ya da Britney

Spears’in kulland›¤› sesler, lop’lar ile her

bilgisayar kullanmas›n› bilen –ki bütün

dünyada bu böyle- müzik yapmaya, “aranjör”

olmaya bafllay›nca, ortaya Türk pop müzi¤i

ad› alt›nda ‹spanyol, Arap (Endülüs), biraz

da Kuzey Afrika (Cezayir, Tunus.) kar›fl›m›

bir müzik ç›kt›. Bu seviliyor çünkü, baflka

bir müzik yap›lm›yor. Baflka müzikler çok

az. Yani daha her müzi¤in yeteri kadar

dinleyicisi yok. De¤iflik türde müzikleri çalan

radyolar yok. Radyolarda Türk ve Yabanc›

diye iki kategori var. Popüler televizyonlar

daha baflka müzik türlerinin performanslar›n›

da yay›nlamal›.

Amerika’da yaflamaktan mutlu

musunuz? Orada yaflaman›n size cazip

gelen yan› nedir?

Mutluyum. Çünkü kendime daha fazla zaman

ay›rabiliyorum. Dünya müzisyenlerine çok

daha yak›n›m.
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BAD ARTBAD ART
Kötü Sanat,
Kimilerine

Göre
Berbart!



Sanatç›lar ve sanat elefltirmenleri bile bir

eserin iyi mi kötü mü oldu¤u konusunda

her zaman ayn› görüflü paylaflmazlar. Sanat

dünyas›nda çok be¤enilen bir eser baz›lar›na

göre iyi, fena de¤il, vasat, kötü, çok kötü

veya baflka s›fatlarla tan›mlanabilir. Bir sanat

eserinin “iyi”, baflka bir de¤iflle sanat eseri

kabul edilebilmesi için belli kriterleri tafl›mas›

gerekir. Öte yandan yer ve zamana göre

baflta reddedilen fleyler daha sonra sanat

ve sanat eseri olarak kabul görebilir ve yeni

sanat ak›mlar› ortaya ç›kabilir.

Her zaman be¤enilmeyen, kötü kabul edilen

veya sanat olarak bile düflünülmeyen eserler

olagelmifltir. Do¤al olarak “iyi” olanla

ilgilenilmifl, “kötü” olan›n üzerine

düflülmemifltir. Ama 20. yüzy›l›n sonlar›nda

özellikle plastik sanatlarda bad art (kötü

sanat) kavram› geliflmeye bafllam›flt›r. Kötü

sanat›n yaln›zca kötülenmesi yerine bu

kavram üzerine tart›fl›lmaya ve bu sanata

ait eserler bir “de¤er” olarak görülmeye

bafllanm›flt›r. Art›k baflta ABD’de olmak

üzere bad art kabul edilen resim ve

heykellerin koleksiyoncular› var. 1993

y›l›nda bir kötü sanat müzesi bile aç›lm›flt›r.

Kötü Sanat Müzesi: MOBA

Antikac› Scott Wilson Boston ve çevresinde

arada iyi fleyler bulmak umuduyla ikinci el

ma¤azalar›n› ve eskicileri gezer. Buralarda

çok say›da kötü resim ve heykelle karfl›lafl›r.

1993 y›l› bafllar›nda bir gün çok kötü bir

resim bulur ve bunu göstermek için arkadafl›

Jerry Reilly'e götürür. Lucy in the Field with

Flowers (Lucy, Çiçeklerle Tarlada) adl› bu

ya¤l›boya tablo, papatya tarlas›nda mavi

saçl› yafll› bir kad›n› betimlemektedir.

Bilgisayar programc›s› Reilly'e göre bu

gerçekten berbat bir resimdir; teknik aç›dan

kötü olmasa da sanki resim yap›l›rken bir

fleyler fazlas›yla ters gitmifl ve ortaya bu

ç›km›flt›r. Ama Reilly tabloyu be¤enir,

duvar›na as›p asamayaca¤›n› sorar, Wilson

da kabul eder. Bununla da kalmay›p

arkadafl›ndan bunun gibi baflka kötü resimler

bulursa kendisine getirmesini ister. Dokuz

ay sonra Reilly’nin evi kötü resimlerle dolar.

Bunlar› baflkalar›yla paylaflmak isterler.

Reilly’nin bodrumunu temizleyip duvarlar›

beyaza boyarlar, lambalar› art›r›rlar,

resimleri çerçeveleyip duvarlara asarlar.

Buraya MOBA (The Museum of Bad Art:

Kötü Sanat Müzesi) ad›n› verirler. 1993

sonbahar›nda kurulan müze Mart 1994’te

ilk sergisini açar.

Scott Wilson MOBA için eskiciler d›fl›nda

bitpazarlar›nda, tavan aralar›nda ve hatta

çöplüklerde bile kötü resimler aramaya

bafllar. Tablolar Reilly’nin bodrumuna

s›¤may›nca, evin bahçesinde de sergiler

açarlar. Resimleri görmeye gelenlerin say›s›

giderek artar. ‹nsanlar bulduklar› kötü
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resimleri onlara verirler ve bad art

koleksiyonu gün geçtikçe büyür. K›sa sürede

MOBA’n›n ünü yay›l›r ve önemli bir hayran

kitlesi oluflur.

MOBA’n›n kurucular› kitsch aramad›klar›n›,

bu resimlerin gerçekten bir fley ortaya

ç›karmak için çaba sarf edilmifl, tutku dolu

ama ç›¤›r›ndan ç›km›fl fleyler oldu¤unu

söylerler. Onlara göre bu resimler görülmeyi

hak etmektedir. Bu yüzden ”göz ard›

edilemeyecek kadar kötü sanat”, MOBA’n›n

slogan› olmufltur. MOBA dostlar› bir yandan

koleksiyonun büyümesine katk› sa¤larken

bir yandan da müze ve bad art hakk›nda

bir CD-ROM ile bir kitap ç›kar›rlar. Reilly

MOBA’n›n baflar›s› konusunda flunlar› söyler:

“Buras› Kötü Sanat Müzesi oldu¤undan

kimse düflüncelerini söylemekten çekinmez.

Burada gönül rahatl›¤›yla sanattan

konuflulur.”

Bad art koleksiyonunun büyük galerilerde

sergilenmesi veya daha büyük bir yere

tafl›nmas› gündeme gelir. Sonunda MOBA

30 Ekim 1995’te Dedham Halk Sinemas›’n›n

bodrum kat›na tafl›n›r. Art›k müzenin kal›c›

bir yeri olmufltur. Bugün MOBA’n›n

koleksiyonu yaklafl›k 300 parça eserden

oluflmaktad›r. Bunlar›n 20-25 adeti müze

binas›nda sergilenir, di¤erleri yine Boston’da

bir depoda saklanmaktad›r. Müzede

sergilenen bad art resim ve heykelleri d›fl›nda

çeflitli galerilerde geçici sergiler aç›l›r. Bazen

galeriler ve binalar yerine do¤al ortamlar

da sergi alan› olarak kullan›l›r. Örne¤in

bundan birkaç yaz önce Cape Cod'taki bir

koruda resimler a¤aç dallar›na as›l›p

sergilenmifltir.

MOBA en kötü sanat eserlerini çok genifl

kitlelere ulaflt›rmay› kendisine misyon

edinmifl. Massachusetts eyaletinde,

Boston’da Dedham Halk Sinemas›’n›n

bodrum kat›nda, erkekler tuvaletinin hemen

yan›nda yer alan MOBA, her formda bad

art eserini koruma ve sergilemeyi amaç

edinen özel bir kurumdur. Sergiler d›fl›nda,

bad art konusunda müze ve baflka yerlerde

çeflitli konuflma, panel ve müzayedeler

düzenlenmekte, belli dönemlerde haz›rlanan

haber bültenleri sanal ortamda e-maille

MOBA dostlar›na gönderilmektedir.

Müzedeki en önemli parça, koleksiyonun

oluflmas›na neden olan Lucy in the Field

with Flowers’t›r. Bu ve ço¤u bad art örne¤ini

kimin yapt›¤› belli de¤ildir. Öte yandan

ressam›n imzas› bulunan resim, heykel ve

seramikler d›fl›nda, baz› önemli sanatç›lar

bile bad art kabul ettikleri kendi eserlerini

müzeye ba¤›fllamaktad›r. MOBA yetkilileri

flimdiye kadar müze ve genel olarak bad

art konusunda olumsuz bir elefltiri

almad›klar›n› veya ressamlar›n kendilerine

k›zmad›klar›n› söylüyorlar. Müze müdürü

Louise Sacco bunu flu flekilde aç›kl›yor:

“Sanatç›lar iletiflim kurmay›, eserlerinin

görülmesini isterler. Ço¤u sanatç› için önemli

olan galerin büyüklü¤ü veya ismi de¤il,

eserlerinin sergilenmesidir”. Bu yüzden bir

çöp kutusundan ç›km›fl isimli veya isimsiz

bir bad art resmi MOBA’da rahatl›kla

sergilenmektedir.

Di¤er Kurumlar ve Bad Art’›n

Özellikleri

ABD’de MOBA d›fl›nda bad art’la ilgilenen

iki yer daha var: IPBA (The Institute for the

Preservation of Bad Art: Bad Art Koruma

Enstitüsü) ve OBAG (Ohio Bad Art Guild:

Ohio Bad Art Loncas›). Bunlar MOBA’dan

esinlenerek kurulmufl, bulunduklar› yerde

bad art tutkunlar›n› etraf›nda toplam›fl ama

faaliyet alanlar› müzeye göre daha s›n›rl›

olan iki özel kurumdur. MOBA'ya 4-5 y›l

önce Danimarkal› bir çift taraf›ndan
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ba¤›fllanan "Köpek” adl› resim d›fl›nda çok

az say›da Avrupa'dan gelmifl bad art resmi

vard›r. Avrupa’da ve Türkiye’de bad art

merakl›lar› olsa da bunlar belki daha

kurumsallaflmad›klar› için seslerini flimdiye

kadar pek duyuramam›fllard›r.

Her kötü sanat eseri bad art olarak kabul

edilebilir mi? San›r›m bu konuda 13 y›ld›r

çal›flmalar›na devam eden, dünyada kurulan

ilk ve en önemli müze olan MOBA’y› otorite

olarak düflünmek ve onlar›n görüfllerini

dikkate almak yerinde olacakt›r. MOBA

dostlar›na göre, çocuk ya da gençlerin

ürettikleri bad art de¤ildir, bir müze veya

galeride sergilenemeyecek kadar kötü,

bilinen kitsch motifleri içermeyen (iskambil

oynayan köpekler, büyük gözlü çocuklar –

bizdeki a¤layan çocuk resmi – vs.)

reprodüksiyon de¤il orijinal olan plastik

sanatlarla ilgili çal›flmalar bad art olarak

kabul edilmektedir. Öte yandan kimilerine

göre Dadac› biçimde galeri düzeninde

sergilenen kitsch ve isimsiz baz› objeler de

bad art olarak düflünülür. Konuyla ilgilenen

birçok kifli “yarat›c›s›n›n amac›na ulaflamad›¤›

sanat eserleri”ne bu ad› vermektedir.

Kötü sanat deyince ilk akl›ma gelen isim

sinema yönetmeni Edward Davis Wood

Jr.’d›r. Kuflkusuz kendisi ticari sinema

yapm›flt›r, filmleri de sanat eseri olarak kabul

görmez. Kimilerine göre dünyan›n en kötü

yönetmeni, kimilerine göre filmleri son

derece keyifli nev-i flahs›na münhas›r bir kült

yönetmendir. Ed Wood’un s›ra d›fl› yaflam›

ve filmleri Tim Buton’un yönetti¤i bir filme

de konu olmufltur. Ama fluras› bir gerçektir

ki Ed Wood sinema tarihinde yerini alm›flt›r.

Bad art flu an sanat tarihinin konusu

olmayabilir. Çok büyük olas›l›kla ileride bu

önemli bir sanat ak›m›na da

dönüflmeyecektir. Kötünün yüceltilmesi gibi

bir fley de söz konusu de¤ildir. Bad art

tutkunlar› flöyle der: “‹ster sevin, ister nefret

edin. Gülün, dalga geçin, elefltirin ama flunu

unutmay›n bu, dünyadaki en korkusuz ve

en dürüst sanat hareketidir.”

MÜZEDEK‹ EN
ÖNEML‹ PARÇA,
KOLEKS‹YONUN
OLUfiMASINA
NEDEN OLAN
LUCY IN THE
FIELD WITH
FLOWERS’TIR.

KITSCH
ÖZELL‹⁄‹NDE
ÇOK B‹L‹NEN B‹R
REPRODÜKS‹-
YON ÖRNE⁄‹.



Nedir ki bisiklet,
basit bir alet!..
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Nedir ki bisiklet, basit bir alet; bir çatk›

üzerinde, bir didon, bir sele, iki pedal. Hay›r,

belki de bu de¤il bisiklet, yaln›zca iki tekerlek.

O ya da bu; ama bisiklet, sürüflü insana son

derece zevkli gelen, ucuz, etkili bir tafl›t;

Çin gibi ülkelerde ise, otomobilden bile

önemli olan ve milyonlarca insan›n kulland›¤›

bir ulafl›m tafl›t›.

Bütün bunlar bisikletin görünen yüzü. Oysa

bu tafl›t›n, bir de sihirli, büyülü yüzü var.

Bundan dolay› bütün çocuklar›n neredeyse

rüyalar›na girmifltir, ona sahip olmadan önce

de sahip olduklar›nda da… Belki de bu

büyülü, sihirli yüzü bisikletin, 15. yüzy›lda

Leonardo da Vinci’nin çizimleri aras›nda yer

almas›ndan gelmektedir. Da Vinci ile iliflkili

her fley bir “flifre” oldu¤una göre,

muhtemelen bisiklet de bir tür flifredir.

‹lk icat edildi¤inde, atl› arabalardan baflka

bir gezinti arac› bilinmedi¤inden, bisiklete

“ats›z gezinti arac›” denmifl. Ad› da öyle

kolay koyulabilen bir araç olmam›fl yani.

Örne¤in Frans›z mucit De Sivrac bulufluna

“selerifer” ad›n› koymufl, Alman mühendis

Baron Karl von Drais ise, “seleriped” demifl

bu tafl›ta ve çabuk yürüyen anlam›na

geliyormufl. Burada da bitmemifl bisikleti

adland›rman›n öyküsü. ‹ngiltere’de “drezin”

ad›yla yayg›nlaflm›fl ve ‹ngilizler, “ats›z gezinti

arac›” ad›na adeta fark atmak istercesine

bisiklete “züppe at›” demifller. Bisiklet

bildi¤iniz gibi, “bisiklet” olmadan önce bir

zamanlar da “velosipet”mifl. Velosipet, gün

gelmifl bizim ülkemize de girmifl ve halk

aras›nda ad› “fleytanarabas›” olmufl.

“Kemik Titreten”den
Konforlu Vitesliye
Bisikletin 19. yüzy›ldaki biçimine, yukar›da

da söyledi¤imiz gibi velosipet deniyordu.

1839 y›l›nda bu tipteki bisikletin

teknolojisinde çok önemli bir geliflme

kaydedildi. ‹skoçyal› Kirkpatrick Macmillan

iki pedall› bir ayg›t gelifltirdi ve bunu bisikletin

arka tekerle¤ine ba¤lad›. Daha önceki

bisikletler sürücünün yeri itmesiyle hareket

ediyorken, böylece özitmeli bir bisiklet

ortaya ç›kt›. Pedala gerçek biçimini ise, 1861

y›l›nda Frans›z Pierre Michaux ve o¤ullar›

verdi; bu buluflla pedal do¤rudan ön

tekerle¤e ba¤land›. Ancak o zamanki

teknolojiyle bisiklet her pedal dönüflünde

bir tekerlek dönüflü kadar yol al›yordu. Bu

teknolojiyle bisikletin h›z›n› art›rman›n yolu

da, arka tekerle¤i alabildi¤inde küçültüp ön

tekerle¤i alabildi¤ine büyültmekti. Bize flimdi

çok tuhaf gelen kocaman ön tekerlekli

bisikletlerin üretilmesi iflte bu nedenledir.

Ön tekerle¤in yüksekli¤i 1,5 metreye

var›yordu. Bütün bunlara karfl›n yollar›n çok

bozuk olmas› nedeniyle o zamanki

bisikletlere halk “kemik titreten” diyordu.

Ön ve arka tekerlekleri eflit boyuttaki

bisikletlerin üretimi 1886 y›l›nda bafllad›.

Günümüzdeki biçimini alan pedallar›n gücü,

bir zincir ve diflliler vas›tas›yla arka tekerle¤e

aktar›ld› ve bisiklet h›zl› yol alan bir tafl›t

haline geldi. ‹ki y›l sonra fliflme tekerlekler

gelifltirilince bisiklet kemik titreten tafl›t

olmaktan ç›kt›. Vitesli bisikletlerin yap›m›na

ise 1900 dolay›nda baflland› ve bu ifl sonunda

18 vitesli bisikletlerin yap›m›na kadar vard›.

Günümüzde vitessiz bisikletler hâlâ

kullan›lmakla birlikte, özellikle da¤ bay›r

aflmak için vitesli bisikletler tercih

edilmektedir.

Mösyö Tomas, Bisiklet Binme
Ehliyeti ve Yeflilçam
Filmlerinden Kantoya
Osmanl› döneminde Müslümanlar’›n neyi

yap›p neyi yapamayaca¤› biraz hoflgörü

biraz da dini kurallara ba¤l› oldu¤undan,

mevcut gelene¤i zorlayan bütün etkinliklerin

öncüsü, her zaman Müslüman olmayan

Osmanl› uyruklar› olmufltur.

Bisikletin de böyle olmad›¤›n› kim

söyleyebilir. Ne var ki, bu konuda çok kesin

bilgilere sahip de de¤iliz. E¤er Selanik gibi,

bugün Türkiye s›n›rlar› içinde bulunmayan

yerleri d›flar›da tutarsak, bisikletin ülkemizde

ilk görüldü¤ü yerin ‹stanbul veya ‹zmir olmas›

gerekir. Nitekim 31 A¤ustos 1885 tarihinde

“Tarik” gazetesinde ç›kan bir haber de bu

do¤rultuda. Habere göre, Mösyö Tomas

Stefans adl› bir Amerikal› “velosiped” ile

önce ‹stanbul’a gelmifl, sonra ‹zmit’e geçmifl,

‘ATSIZ GEZ‹NT‹ ARACI’NDAN ‘fiEYTANARABASI’NA
B‹S‹KLET‹N ÖYKÜSÜ…
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oradan da befl günlük bir yolculuk sonras›nda

Ankara’ya ulaflm›fl. Ankara’da vali taraf›ndan

bile karfl›lanan Mösyö Tomas Stefans’›n bu

yollarda ne ifli oldu¤u, Ankara’dan Yozgat’a

do¤ru neden yola devam etti¤ini bilmek

mümkün de¤il.

1886 y›l›nda Paris’te yay›mlanan “De Paris

a Constantinople” adl› rehberde, 1889’da

‹stanbul’da bas›lan “Annuaire Oriental” adl›

y›ll›kta bisiklet ilanlar›n›n bulunmas›, ülkemizin

bu tarihten önce bisikletle tan›flt›¤›n›

göstermektedir. Ancak ne kadar yayg›n

oldu¤unu buradan hareketle bilmemiz olas›

de¤il. Belki bisikletin, örne¤in ‹stanbul’a girifli

daha eskidir de bir Amerikal›’n›n bisikletle

kente gelifli haber niteli¤i tafl›d›¤› için gazetede

yer alm›flt›r. Ne var ki, e¤er II. Abdülhamid

ya da bir pafla kendi torununa bisiklet alsayd›,

san›r›m bu da gazetelere haber olarak

yans›rd›. Demek ki, Osmanl› ileri gelenleri

d›flar›dan ilk bisikleti getiren veya ithalatç›

firmadan ilk bisikleti alan kifliler de¤ildir.

Dünyan›n en ilginç ansiklopedisi olan eski

“‹stanbul Ansiklopedisi”nin yazar› Reflat

Ekrem Koçu, ‹stanbul’a ilk bisikletin 1890

y›l›nda geldi¤ini yazar. “Servet-i Fünun” gibi

dergi ve gazetelere bak›nca, bisikletin

‹stanbul’u da art›k mekân tuttu¤u kesindir.

Demek ki bisikletin ülkemizdeki yafl›, yüz

on befltir, bilemediniz yüz yirmi. Yani Da

Vinci’nin flifreli çizimleri, befl yüz y›l sonra

ülkemizde dolaflmaya bafllam›flt›r; ilk bisikletin

icad›ndan da yetmifl y›l sonra. Matbaan›n

ülkemize girifliyle k›yasland›¤›nda bisikletin

ülkemize hayli erken geldi¤i bile söylenebilir.

Osmanl›n›n son y›llar›nda bisikletin giderek

tan›nd›¤› ve kullan›ld›¤› görülmektedir. Bisiklet

ithalatç›lar› da talepleri karfl›lamak için

ma¤azalar›nda on kadar bisiklet

bulundurmaya bafllam›fllard›r. Sonra bisiklet

merak›, gazetelerin köfle yazarlar›n›n da

konusu olmufltur. 1893 y›l›nda Fernand

ad›nda bir gencin ‹stanbul’da Tepebafl›

Bahçesi’nde bisikletiyle 120 tur atmas›

gazetelere konu olmufltur. Ancak üslubun

daha çok alayc› bir üslup oldu¤u da aç›kt›r.

Yani bisiklet sürmekten zevk alanlar, bundan

yirmi y›l önce “jet-ski” sürücülerinin gördü¤ü

alayc› ilgiye maruz kalm›fllard›r. Bisiklet

sürücülerinin arabaya koflulu atlar›

ürküttüklerini, sokaklarda pefllerine

köpekleri takt›klar›n› bu yaz›lardan

ö¤reniyoruz.

Bisikletin sinema yüzü de vard›r. Pek çok

Yeflilçam filminde bisikletli sahneler

izlemiflizdir. Bir iki sahneyi hat›rlayacak

olursak, genifl bir caddede birkaç genç yan

yana, pefl pefle bisiklet sürerler, e¤lenceli

bir biçimde. O s›rada caddenin kenar›ndan

halim selim bir k›z geçer ve bisikletli gençler

ona laf atarlar. K›z›n farkl› kültürden

oldu¤unu ima eden laflar. Bisikletin

üzerindeki gençler mahallenin veya o semtin

zengin çocuklar›d›r. Caddenin k›y›s›nda

yürüyen ise apartmanlardan birinde kap›c›l›k

yapan Anadolulu birinin k›z›. Filmin sonras›

malum, örne¤in bisikletli genç erkeklerden

biri kap›c›n›n k›z›na âfl›k olur.

Sonra, bisiklet el de¤ifltirmifltir. Art›k zengin

çocuklar›n›n alt›nda üstü aç›k arabalar varken,

bisiklet bu vars›llar›n yaflad›¤›, bahçeli

evlerden oluflan bir semtin marketinden

evlere servis yapan bir gencin servis arac›d›r.

Bahçeli bir evde oturan güzel bir k›z,

marketten sevdi¤i magazin dergilerini de

getiren o¤lana ac›ma duygusuyla kar›fl›k

yak›nl›k gösterir. Bu kez uzun boylu yak›fl›kl›

o¤lan k›za âfl›k olur, ancak k›z taraf›ndan

alaya al›n›nca bisikletini h›zla sürüp oradan

uzaklafl›r ve bir kamyonun alt›nda kal›r.

Sonra hastane ziyareti aflka bafllang›ç

oluflturur.

Bisikletin bir de hayli farkl› ve daha eski bir

‹talyan sinemas› versiyonu var. 1948 y›l›nda

Vittorio De Sica ünlü “Bisiklet H›rs›zlar›”

filmini çekmifl ve film bizde de çok

be¤enilmifltir.

Yeniden sinemadan gerçek hayata dönersek,

bisiklet 1920’lerden sonra, bayramlarda,

törenlerde, flenliklerde ve okul gezilerinde

de yer almaya bafllam›flt›r. Ancak her zaman

kolay ulafl›lan bir tafl›t olmam›flt›r. Bundan

dolay› çok fazla yayg›nlaflt›¤› da söylenemez.

Bisiklet yayg›n olmas›na yayg›n de¤ildi, ama

öte yandan öyle her önüne gelen de bisiklet

süremezdi. Çünkü “Bisiklet Binme Ehliyeti”ne

sahip olma zorunlulu¤u vard›. Bu sürücü

belgesini de kentin belediyeleri veriyordu.

Üstelik foto¤rafl› bir belgeydi bu ve üzerinde

“Bisiklete binmeye izin verilmifltir” yaz›yordu.

Bisikletin yayg›n olmad›¤›n›n göstergelerinden

biri de, bisiklet sürmeye uygun olan kent

ve kasabalarda kiral›k bisikletlerin olmas›d›r.

Bisiklete sahip olamayanlar bu yolla bu

araca binme olana¤›na sahip oluyor, öte

yandan bisiklet, kiraya veren için de bir

gelir kayna¤› haline geliyordu. Konya gibi

yollar› bisiklet sürmeye uygun olan

kentlerde bisikletin daha yayg›n oldu¤u

bir gerçek. Ancak kent ve kasabalarda ayr›

bisiklet yollar› ve park alanlar›

bulunmamas›, bu hobi, sürüfl keyfi veya

hava basma arac›n›n, dünyan›n pek çok

ülkesiyle k›yasland›¤›nda, ülkemizde yok
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denecek kadar az oldu¤unun da bir

göstergesidir.

Bisiklet ülkemizde günlük hayat›n bir parças›

olmam›fl, daha çok çocukluk ve gençlik

hevesi, tatil beldelerinin e¤lence ve egzersiz

arac› olarak kalm›flt›r desek yeridir. Ama

buna ra¤men bisiklet, kantoya girmeyi

baflarm›flt›r. Bisiklet yorucudur bu kantoda,

aksi bir makinedir, hoplat›r, sa¤a sola çarpar,

arabac›, simitçi dinlemez. Öte yandan gizli

bir dili vard›r bu kantonun, flifreli ve bizi

bisikletin bafllang›ç noktas›na götürür,

Leonardo da Vinci ile ayn› dili kullan›r.

VARDA!

Ülkemizde Bisiklet
Sporunun Tarihçesi
Ülkemizde bisiklet sporunun geçmifli,

Osmanl› dönemine uzan›r. ‹lk bisiklet yar›fllar›

1897’de, o tarihlerde Osmanl› s›n›rlar› içinde

yer alan Selanik'te yap›lm›fl. Bu yar›fllar ilgi

görünce, bisiklet ithalatç›l›¤›yla u¤raflan Leon

Efendi ve orta¤› Papazyan, 1910-1912

y›llarda ‹stanbul’da ilk bisiklet yar›fllar›n›

düzenlemifller. Muhtemelen II. Abdülhamid’in

insanlar›n toplu halde bir araya gelmesinden

rahats›z olmas› nedeniyle bisiklet yar›fllar›

yasaklanm›fl sonra. II. Meflrutiyet'in ilan›yla

gelen özgürlükçü ortam, bisiklet yar›fllar›n›n

da yeniden önünü açm›fl. Fenerbahçe, Maslak

ve Bak›rköy'de ilk yol yar›fllar›, eski

Fenerbahçe Stadyum’unda da pist yar›fllar›

düzenlenmifl. Fuat Hüsnü (Kayacan), Naili

Seden, Hamit Zeki, Ali ve Muvaffak Beyler

bu yar›fllarda ad›n› duyuran kifliler olmufl.

1923'te Bisiklet Federasyonu kurulunca,

bisiklet sporunun ülke çap›nda yayg›nlaflmas›

için çal›flmalara giriflilmifl. Cambaz Fahri,

Cavit (Cav) Bey ve Raif Bey gibi

bisikletçilerden bir de ilk milli tak›m

oluflturulmufl ve 1924 Olimpiyat Oyunlar›

için haz›rl›klar yap›lm›fl. Ne var ki milli tak›m

bu Olimpiyat Oyunlar›’na  kat›lamam›fl.

Çünkü bisikletçiler için kurallara uygun

bisiklet sa¤lanamam›fl. Milli tak›m›n çal›flmalar›

da bofla gitmifl olmas›n diye ilk Türkiye

Bisiklet fiampiyonas› düzenlenmifl ve Cavit

Bey birinci olmufl. Sonra, 1927'de ‹stanbul’da

Taksim Stad›’nda Türkiye ve Bulgaristan

bisikletçileri aras›nda bir yar›flma yap›lm›fl.

Bisikletçiler 1928 Amsterdam

Olimpiyatlar›'na kat›lm›fl, ama derece

alamam›fllar. Ayn› y›l "Ege Turu " ad›yla,

Türkiye'nin ilk uzun etapl› turu düzenlenmifl.

1938'de ‹stanbul-Edirne-‹stanbul Etab›

düzenlenmifl, bu etap 1939, 1941 ve 1942

y›llar›nda tekrarlanm›fl. Bisikletçilerimizin

uluslararas› yar›flmalardaki ilk baflar›s›  1940

y›l›nda gelmifl. O y›l ilk kez yap›lan Balkan

Bisiklet fiampiyonas›'nda pist yar›fl›nda Krikor

Cambaz ve Orhan Suda tak›m takip yar›fl›nda

iki gümüfl madalya kazanm›fl.

Sonraki y›llarda Ankara-‹zmir Turu,  ‹stanbul-

Ankara Bisiklet Yar›fl›, Marmara Bisiklet Turu

gibi yar›fllar düzenlenmifl. Bunlardan

Marmara Bisiklet Turu, daha sonra

uluslararas› nitelik kazanarak

Cumhurbaflkanl›¤› Uluslararas› Bisiklet Turu

ad›n› alm›fl ve zamanla say›l› uluslararas›

turlar›ndan biri haline gelmifl. 1960’larda

bisiklet sporu biraz daha geliflme göstermifl,

 1966 y›l›nda R›fat Çal›flkan Almanya

Turu'nda etap birincili¤ini kazanm›fl. 1971

y›l›nda ‹zmir'de düzenlenen Akdeniz

Oyunlar›'n›n mukavemet bölümünde bisiklet

milli tak›m› üçüncü olmufl. ‹stanbul'da

düzenlenen Balkan Bisiklet fiampiyonas›'nda

yol yar›fl›n› da Erol Küçükbak›rc› kazanm›fl.

1980 y›l›nda Uluslararas› Atatürk Bisiklet

Yar›fl›'nda Hasan Can birinci, Romanya'da

yap›lan Balkan fiampiyonas›'nda ‹brahim

Pekcan ikinci olmufl. 1990’l› y›llarda

Cumhurbaflkanl›¤› Uluslararas› Bisiklet

Turu’nda dereceler alm›fl bisikletçilerimiz

var, ama bu y›llar›n en iyi derecisini, 1998’de

Balkan Yol fiampiyonas›’nda alt›n madalya

alan Erdinç Do¤an yapm›fl.

KEfi‹F
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Kanto
Ay dizim ey baca¤›m

Cumaya ne yapaca¤›m

Ne aksi makina bu

Tekme ile k›raca¤›m

Kabahat bende de¤il

Hep o telgraf dire¤inde

O kadar varda dedim

‹liflti durdu yere

Hopla hopla

Hende¤i atla

Haydi hop hop hop

Alert!

Dar ceket fl›k tuvalet

Arabac› dikkat et

Simitçi tablan› gözet
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Manfred Osman Korfmann
ve gerçe¤e dönüflen düfller



Geçen y›l kaybetti¤imiz Troya Kaz› Baflkan›

arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman

Korfmann, y›llar›n›, hayat›n› verdi¤i bir

co¤rafyada, bir düflsel kenti gerçe¤e

dönüfltürmeye çal›flt›. Tükenmek bilmeyen

enerjisi, disiplini, taviz vermedi¤i bilimsel

ilkeleriyle o Troya’y› yeniden eski flan›na

kavuflturdu. Yapt›klar›, dünyaya kazand›rd›¤›

bir ödül oldu. Yapacaklar› ise, ona

verece¤imiz bir ödül, bir söz olarak

önümüzde duran bir miras...

“Bir vizyon oluflturmaya çal›fl›yorum. fiimdi

gücüm var. Ama 10 y›l sonra emekli olmufl

bir ihtiyara kimse ald›rmaz. Onun için h›zl›

bir u¤rafl içindeyim. Uygun bir zamanda da

b›rakaca¤›m. Bunu bir baba olarak da

ö¤rendim. Almanya ya da Türkiye’de olsun,

70-80 yafl›na gelmifller, halen her fleye kar›fl›p

iflleri ellerinde tutmaya çal›fl›yorlar, gençlere

f›rsat tan›m›yorlar. Ben b›rakmak istiyorum,

ama iyi bir flekilde...”

Destanlar kenti Troya’n›n kaz› baflkan›

Manfred Korfmann, nam-› di¤er “Osman

Hoca”, böyle ifade etmiflti gelecek zamanlar›

yapt›¤›m›z son röportajda. Ne yaz›k ki,

diledi¤i gibi, “zaman› geldi¤inde” b›rakamad›

Troya’y›, iflleri... Onu b›rakan hayat oldu.

Bir y›l sonra, 11 A¤ustos 2005’te ölüm

haberi geldi¤inde, kimse inanmak istemedi

okudu¤una, duydu¤una. Zamans›zd›, gerçi

gitmek için dünya hallerinin saati önemli

de¤ildi ve do¤ru zaman diye bir fley de

yoktu ama iflte yine de ... Daha yapacak

çok fley vard›. Ve 62 yafl›na inat, gelece¤e

iliflkin kocaman projeleri; güzellikler, umutlar

vaat eden yepyeni vizyonlar› heyecanla

aktar›rken öylesine gençti ki ... Ço¤u

gazetenin att›¤› bafll›k gibi, Troya öksüz

kalm›flt›.

Uzun erimli ve zorlu yolculuklar›n

lokomotifiydi o. Ne bürokrasi, ne siyaset

ne de yerine getirilmeyen sözler, tükenmez

enerjisiyle y›lg›nl›¤a kap›lmayan bir kifliydi.

Üç bin y›ll›k ‹lyada destan›n›n büyüsünde,

gerçekle düfl aras›nda gidip gelen bu efsanevi

yerin milli park ilan edilmesinde bafl rol

oynam›flt›. Ayn› flekilde, Troya’n›n UNESCO

Dünya Miras› Listesi’ne al›nmas›ndaki en

büyük pay, herkesin tart›flmas›z kabul etti¤i

gibi, ona aitti. Dahas›, dünyan›n Troya’ya

bak›fl›n› de¤ifltirmiflti. Ö¤renciler için de bir

doktora babas›yd›. Pek çok genç Türk

arkeolo¤un Almanya’da yüksek lisans ve

doktora yapmas›n› sa¤lam›flt›. Bölgede

bilimsel çal›flmalar›n kendisinden sonra da

devam edebilmesi için Çanakkale 18 Mart

Üniversitesi’ne destek verilmesi ve

ö¤rencilerin iyi bir flekilde yetiflmesi

gerekti¤ini düflünüyordu. Bu amaçla da, ba¤l›

oldu¤u Tübingen Üniversitesi’ni devreye

sokarak bir dayan›flma a¤› yaratm›fl, iki

üniversitenin iflbirli¤iyle Çanakkale-Tübingen

Troia Vakf›’n› kurmufltu. Genç

meslektafllar›n›n imkâns›zl›klar içinde

yaratt›klar› çal›flmalar›na, yay›nlar›na ortak

olan k›demli hocalara tahammül edemiyordu.

Ama kurduklar› vak›f sayesinde, art›k parasal

kaynak yaratabilecekler, ö¤rencileri ister

Almanya, ister baflka bir ülke, kütüphanelere

gönderip araflt›rmalar›na destek

olabileceklerdi.

Bar›fl›n simgesi

Troya, ona göre “bar›fl›n” simgesiydi. Tarihin

en ac›mas›z sald›r›lar›na sahne olmufl, yak›l›p

y›k›lm›fl, binlerce y›l boyunca destanlar,

öyküler, resimler ya da heykeller üzerinden

savafla ve insanl›¤a dair her fleyin betimlenmifl

oldu¤u bu yer, yeryüzünde bitmek bilmeyen

dehflet verici çat›flmalara karfl›, bar›fla ça¤r›

yapmal›yd›. Ve bölge milli park kapsam›nda

korumaya al›n›rken, insano¤lunun kadim

umudunu yans›tan bu büyülü kavram›n, bar›fl

sözcü¤ünün Troya Tarihi Milli Park›

fleklindeki resmi ad›na eklemlenmesini çok

istemiflti.

Onun Homeros’un co¤rafyas› denilen bu

topraklarla ilgili planlar›, hayalleri elbette
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bununla s›n›rl› de¤ildi. Bölgenin tüm çevresel

de¤erleriyle korunmas› ve eski do¤as›na

kavuflturulmas›n› savundu y›llarca. Ve bu

ideal u¤runda ola¤anüstü çabalar sarf etti

heyecan›n› hiç tüketmeden: “Burada organik

tar›m yap›lmas› yönünde kollar› s›vad›k. Kara

Menderes Deltas›’n› canland›raca¤›z. Delta,

Asya-Afrika aras›ndaki göçmen kufl yollar›

üzerinde bulunuyor. Konaklad›klar› en can

al›c› yerlerden birisi. Geldiklerinde kendilerine

daha büyük bir yer bulacaklar. Ayn› flekilde

küçülmüfl mefle ormanlar› da eski görkemine

ulaflacak. Parkta türü yok olmaya yüz tutmufl

alageyikler dolaflacak. Hayvanc›l›k da tar›m

gibi tamamen ekolojik olacak. Orijinal genetik

özellikleri korunacak. Çiftçi organik ürünlerini

yurtiçi ve d›fl›na Troya etiketiyle

pazarlayacak. Ve korkunç savafllara sahne

olmufl Troya, dünyada bar›fl›n simgesi olarak

öne ç›kacak.”

Onun sözleri, köylerde, Çanakkale’de

ço¤ald›. 10 A¤ustos 2005 tarihinde

Çanakkale Belediyesi’nin ona verdi¤i fahri

hemflehrilik berat›, bir gün sonra,

Almanya’da, hasta yata¤›nda gözlerini

yumacak olan adama gönderilen son selam

oldu. Ona onursal doktora unvan›n› veren

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ndeki

Rektörlük Arkeoloji Dan›flmanl›¤›

koltu¤undan, çocuklar›n yararlanmas› için

tafl›d›¤› kitaplarla yüklü odas›ndan, o çok

sevdi¤i manzaraya bakan penceresinden

taflan güçlü solu¤u miras b›rakarak...

Öyküsünü, an›lar›n›, yapt›klar›n› ise “ikinci

eflim” dedi¤i Troya’ya teslim ederek... 17 y›l

boyunca, kaz› yapt›¤› tüm yazlar›n› bu “güzel

surlu” kente adam›flt›.

Keflfedilecek ne kalm›flt›?

Asl›nda Türkiye ve Almanya aras›nda mekik

dokumaya, Troya’da kaz›ya giriflmeden çok

daha önce, 1972’de bafllam›flt›. Kuzeybat›

Anadolu’daki Demircihüyük, ard›ndan da

Troia Liman›’ndaki Befliktepe’yi gün ›fl›¤›na

ç›karm›flt›. Ve 1988’de, kimsenin bir daha

el atmaya cesaret edemeyece¤i, “y›k›nt›lar›n

y›k›nt›s›” Hisarl›k Tepesi’ne, yani Troya’ya

dokundu. 1871’de Heinrich Schliemann’la

bafllay›p, 1938’te Blegen’le sonlanan

arkeolojik kaz› süreçlerinin ard›ndan tepe

y›llard›r sessizli¤e gömülmüfl olsa bile hâlâ

çok tart›fl›l›yordu. Ve ço¤una göre orada

keflfedilecek bir fley kalmam›flt›. Ayr›ca çok

ünlü bir yerdi, oray› yeniden kazmak, büyük

bir sorumluluk ayn› zamanda da dünyan›n

gözünü üzerine çevirtmek demekti. Ancak

Korfmann, arkeobotanikten jeofizi¤e, birçok

disiplinin bir araya geldi¤i, ileri teknoloji

ürünleriyle donat›l› uluslararas› bir bilim

ordusunu ard›na katarak, “Troia ve Troas-

bir do¤a kesitinin arkeolojisi” parolas›yla

yola ç›kt›. Amac› çok farkl›yd›. Ne 19.

yüzy›lda ç›kar›lan ünlü hazineler ne de

destan›n do¤rulu¤unun kan›tlanmas› ön

plandayd› onun için. Hedeflenen, daha önce

elde edilen sonuçlar›n ça¤dafl yöntemlerle

yeniden s›nanmas› ve Troya’n›n tarih yüklü

Troas bölgesi içindeki konumuna

oturtulmas›yd›. Di¤er anlamda, kenti var

eden unsurlara, Troya insanlar›n›n ne yiyip

içtiklerinden, nas›l yaflad›klar›na, o güne dek

göz ard› edilen tüm de¤erlerin

araflt›r›lmas›yd›. Mütevaz› gibi görünen

sorular asl›nda oldukça anlaml›yd› ve san›lan›n

aksine çok daha büyük kefliflere yol açt›.

Anadolulu Troyal›lar

Yüzlerce y›l Yunan-Miken uygarl›¤›n›n bir

parças› olarak alg›lanan Troya’n›n,

Anadolu’da, kökenleri çok daha gerilere

giden Luwileri simgeledi¤ini söyledi¤inde,

haber arkeoloji camias›nda bomba etkisi

yaratt›. Troya, Bat›’ya de¤il, Anadolu’ya

dönük bir kültürdü ve ad›, Hitit resmi

yaz›flmalar›nda geçen Wilusa, (Yunanca

Wilios) ya da Taruisa’yd›. Vatandafl› oldu¤u

Almanya dahil, Avrupa ülkelerinden birçok

meslektafl› onu fliddetle elefltirdiler. Onlara

göre, uygarl›klar›n›n köklerinden biri olarak

Avrupa tarihinin düflünsel ve kültürel

sürecinde kesintisiz rol oynayan Troya,

“Anadolulu” olamazd›. Avrupa

televizyonlar›na yans›yan keskin

tart›flmalarda Korfmann, bir ad›m bile geri

çekilmedi. Ve keflifleri bununla bitmedi.

Kentin san›ld›¤›ndan çok daha büyük

oldu¤unu ortaya ç›kard›. Dahas›, ç›k›fl noktas›

olmamas›na karfl›n, ‹lyada destan›nda anlat›lan

Troya ile kazd›¤› Troya aras›ndaki flafl›rt›c›

benzerlikleri, bilimsel olarak gözler önüne

serdi.

Korfmann, tüm bu süreçte “ben” de¤il, hep

“ekibim” dedi. Onunla 24 y›l çal›flan

arkeolojinin önde gelen isimlerinden Prof.

Dr. ‹lhan Kayan’›n bir yaz›s›nda ifade etti¤i

gibi, “...Yaln›zca arkeologlar de¤il,  co¤rafya,
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jeoloji, jeofizik, biyoloji gibi do¤a

bilimlerinden ve baflka alanlardan pek çok

insanla bir arada çal›flt›, iflbirlikleri kurup

tart›flma ortamlar› yaratt›. K›sacas› bilim

insan› olman›n tad›n› ç›karmam›z› sa¤lad›.

Ötesi, Ege Üniversitesi Co¤rafya Bölümü

olarak bize verdi¤i destekle, bölümümüze

bir laboratuvar, örnek ve malzeme depolar›

kuruldu.”

Arkeolojinin duayenlerinden Prof. Dr. Ufuk

Esin için ise Korfmann, tan›d›¤› en özel

arkeologlardan biriydi: “... O yaln›z bilim

için çal›flmad›. Mesle¤ini halka sevdirmeye,

özellikle de gençleri e¤itmeye çal›flt›. Troia

için yapt›¤› sergi “Düfl ve Gerçek”, benim

gördü¤üm en güzel sergilerden biriydi.

Çünkü orada bütün o düflle, yani

Homeros’un ‹liada destan›nda söyledikleriyle

gerçe¤i kaynaflt›rmas›n› bildi.” 2001 y›l›nda,

Almanya’da, cumhurbaflkanlar› taraf›ndan

aç›lan, dünyan›n birçok yerinden getirilen

Troya ile ilgili eserlerle, efli benzeri

görülmemifl bir sergi yaratm›flt› Korfmann.

Ve bu serginin alt›nda yatan amaç, onun en

büyük arzusuydu son karfl›laflmam›zda

yineledi¤i gibi: “Teflhirdeki eserler Türkiye’ye

serginin devam› niteli¤inde gelecekti.

Vitrinler ve di¤er malzemeler de verilecekti.

E¤er Troya’da bir müze kurulmufl olsayd›...”

Bir müze ama anayurdunda, Troya

topraklar›nda... Y›llar önce söz verilmiflti.

Arazisi bile haz›rd›. Onun “gerçek düflü”

buydu. Böylelikle, Troya’dan kopar›larak

dünyaya yay›lm›fl, çal›nm›fl tüm eserler, etik

bask›yla ait oldu¤u yere geri getirebilirdi.

‹nan›lmas› zordu ama o, “ Bu konunun da

takipçisiyim, merak etme, birileri bafllay›nca

gerisi gelir...” demiflti. Ama önce yerin haz›r

olmas› gerekiyordu. Milli park için de

kayg›lar› vard›. Koruma amaçl› plan›n bir an

önce uygulanmas› yönünde ça¤r›lar yapt›,

u¤rafl verdi. Ne var ki, dokuz y›l boyunca

yine sözler verildi ama hiçbir yetkili harekete

geçmedi.

Cami ve kilise

Tübingen Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Manfred Korfmann, 2003 y›l›nda Türk

vatandafll›¤›n› ald›¤›nda, T.C. Nüfus

Cüzdan›’na Osman ad›n› ekledi. Ona bu

ismi, kaz› evinin ahç›s› Tayyibe Han›m

koymufltu. Y›l 1974. O günden beri de hep

öyle an›ld›. Neden Türk vatandafl› oldu¤una

iliflkin soruya ise flöyle yan›t vermiflti: “Pek

çok Türk dostum var. Hoflland›klar›m›z,

nefret ettiklerimizle temelde ayn› anlay›fla

sahibiz. Esas olan kiliseye ya da camiye

gitmek de¤il. Bu anlamda çat›flma istiyorsan›z

çat›flma yaratabilirsiniz. Ben iki ülke aras›nda

köprü kurmak, bar›fla bir iflaret koymak;

bir Alman’›n pekala bir Türk vatandafl›

olabilece¤ini ve bundan gurur duyaca¤›n›

göstermek istedim.”

Türk-Alman Forumu’nun yönetim kurulu

üyesi olarak Almanya’daki Türkler’in

sorunlar›yla da u¤rafl›yordu. Ald›¤› onlarca

ödül ve ABD’den Gürcistan’a, dünyadaki

birçok akademinin, kuruluflun onursal ya

da aktif üyesi olmas› onun sadece

“baflar›lar›n›” de¤il, kimli¤ini de anlat›yordu.

Osman Korfmann’la özdeflleflen Troya’n›n

flimdi ona bir sözü var: Türkiye’ye ba¤›fllad›¤›

200 bin kitapl›k kütüphanesiyle Troya

Vakf›’n› yaflatmak, bir müze kurmak ve

Homeros’un co¤rafyas›n› eski kimli¤ine

kavuflturmak.

Manfred Osman Korfmann özgeçmifl:

1942 Köln’de do¤du.

1961-1962 Beit Jala/Bethlehem (Ürdün-

günümüz Filistin) asistan ö¤retmen.

1962-1970 Frankfurt/Main Üniversitesi ve

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde

Prehistorya, Roma Arkeolojisi ve Eski Ça¤

Tarihi e¤itimi.

1968 Güney Afrika, Swaziland ve

Mozambik’te arazi çal›flmalar›.

1972 Anadolu’daki çal›flmalar›na bafllamas›.

1988 Troia kaz›lar› baflkanl›¤›

Üye oldu¤u kurulufllardan ve ald›¤›

ödüllerden baz›lar›:

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi.

Gürcistan Bilim Akademisi üyesi.

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü onur üyesi.

H›rvatistan Arkeoloji Birli¤i onur üyesi.

Kültür eserlerinin korunmas› için verilen

(Avrupa bölgesi) Rotondi Ödülü-‹talya.

Helga ve Edzard Reuter Vakf›, “Birlikte

Yaflam› Teflvik Ödülü”.

Türkiye D›fliflleri Bakanl›¤› “Üstün Hizmet

Madalyas›”.

Türkiye An›tlar ve Müzeler Genel

Müdürlü¤ü “En Baflar›l› Kaz› Ödülü”.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi “Fahri

Doktora” Ödülü.

Tiflis Devlet Üniversitesi Hizmet Madalyas›.

Baden-Württemberg Eyaleti Üstün Hizmet

Madalyas›.

Bat› Anadolu Rotary Kulübü “Bilimsel ve

Kamuoyu Alan›ndaki Baflar›l› Çal›flmalar›”

nedeniyle verilen ödül.
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Kapal›çarfl›n›n ‹ki Cevheri
CEVAH‹R VE SANDAL BEDESTENLER‹
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Fatih’in yapt›rd›¤› ve 600 y›l boyunca yaln›z

‹stanbul’un de¤il, tüm Osmanl› topraklar›n›n

ticaret merkezi, ayn› zamanda da bankas›

olan Cevahir Bedesteni ile de¤erli kumafllar›n

sat›ld›¤› Sandal Bedesteni, ifllevlerini yitirmifl

olmalar›na karfl›n, kal›n duvarlar› ve

kubbeleriyle, bir de tek tük kalm›fl eski

“‹stanbul efendisi” esnaf›yla, ziyaretçiyi

unutulmufl zamanlara çekiyor.

Yeni ya da eskinin taklitlerini sergileyen incik

boncuklarla, gümüfl tak›larla ›fl›ldayan

vitrinler, bak›rlarla k›z›la dönen tezgâhlar;

gençlerin aras›nda bir elin parma¤› kadar

kalm›fl yafll› esnaflar ve onlarla harmanlanm›fl,

kim bilir hangi flehirden, hangi konaktan ya

da evden ç›kma duvar saatleri, ikonalar,

tespihler, porselen ya da gümüfl eflyalar; aile

yadigâr› hat›ratlarla yüklü dükkânlar...

Herhangi bir antikac› ya da eskicide

rastlayabilece¤iniz o bildik, göz al›c› dokuyu

ve kokuyu yans›t›yorlar. Ama buras›

herhangi bir çarfl› de¤il. ‹stanbul’un kadim

çekirde¤inde, Kapal›çarfl›n›n kalbinde,

yüzy›llar boyunca Do¤ulu ve Bat›l› tüccarlar›n

çekim merkezi olmufl, ticareti yönetmifl bir

yer. Buras›, bir zamanlar Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun banka kasas›, ayn›

zamanda da en nadide, en de¤erli parçalara,

en pahal› al›flverifllere mekân olmufl Cevahir

Bedesteni.

Bugün, Kapal›çarfl›n›n caddeleri ve sokaklar›

içinden, binlerce dükkan aras›ndan onu

seçebilmeniz için bafl›n›z› yukar› kald›r›p

kap›lar›n›n üstündeki ad›n› araman›z

gerekiyor. E¤er hedefiniz de¤ilse, oradan

geçti¤inizi fark etmeyebilirsiniz. Ayn› flekilde

onu korumaya alan, alt›-yedi ton a¤›rl›¤›ndaki

dört bronz kap›s›n› da... Belki 25 y›l önce

yenilenmifl kubbeleri dikkatinizi çekebilir.

Belki bir de Divan Pastanesi, nirengi noktas›

ve soluklanmak için... Eski duvarlar›ndan

öne taflm›fl dükkânlar›yla hikâyesini anlatacak

pek bir fley kalmam›fl sanki. De¤il 600, daha

50 y›l önce kubbelerinin alt›nda yaflananlar›n

solu¤u, tarihöncesi dönemlerden geliyor

gibi...

Ayr› bir prenslik

“Benim gibi dinozorlardan pek kalmad›

çarfl›da, üç befl kifli ya var ya yok.” diyor

Fikret Öztürk. 1939 y›l›nda gelmifl

Kapal›çarfl›ya babas›yla. Befl yafl›ndaym›fl.

1965’te de Cevahir Bedesteni’ne geçmifl.

O günden beri burada. 30 y›l› aflk›n bir süre

Bedesten için kurduklar› derne¤in

baflkanl›¤›n› üstlenmifl. Ayr› bir yönetimi

varm›fl bu özel yap›n›n iki y›l öncesine kadar:

“Buras› Monako gibi ayr› bir prenslikti. Esnaf

birbirini kollard›. Ermeni ya da Rum olsun

ayr›m olmazd› aram›zda. Ben r›zk›m› al›nca

komfluma yönlendirirdim müflteriyi. Dükkân

sahibi alaca¤›n› takip etmezdi. Alacakl› bilirdi

borcunu. Öylesine güven ve dayan›flma

vard›. ‹ster çarfl› içinden ya da d›fl›ndan olsun,

birisinin ameliyat paras›na m› ihtiyac› var,

toplard›k hemen gereken miktar›. Bedesten

geceleri yap›l›rd› esnaf›n kaynaflmas› için.

‹stanbul efendileriydi hepsi, ceketini

ilikleyerek konuflan, birbirine sayg›l›

davranan...”

Sonra yaprak dökümü bafllam›fl yavafl yavafl.

O eski “efendi” esnaf birer birer azal›nca,

farkl› co¤rafyalar ve kültürlerden yeni nesiller

doldurmufl boflluklar›n›. Aslen eczac› olan

Öztürk’e göre Cevahir’in tad› yok art›k.

Kapal›çarfl› gibi bedesten de kabuk

de¤ifltirmifl: “Buras› müze gibiydi. Kendine

has kokusu yeterdi. Sandal Bedesteni’nde

de haftan›n üç günü, hal›, kuyum ve eflya

mezad› yap›l›rd› ayr› ayr›. 1975 y›l›na kadar

oraya Vehbi Koç gibi sayg›n insanlar, ünlüler

gelirdi. Suland›r›lmam›flt› henüz. Ben bir fleye

talip oldu¤umda, öbür arkadafl, ‘siz buyrun’

deyip almazd›. fiimdi ise rekabet, para h›rs›

var. Arkam›z› döndü¤ümüzde müflteriler

çal›n›yor. Kaybedilen bu.”

Yüzünde p›r›ldayan s›ms›cak bir

gülümsemeyle, Cevahir’le 1961 y›l›nda

tan›flt›¤›n› söylüyor fierif Ali Uyar. 16 yafl›nda

ç›rak olarak gelmifl Bergama’dan. fiimdi

emekli ama halen çal›fl›yor 40 y›ld›r emek

verdi¤i bak›rc› dükkân›nda. Ahflaptan yap›lma

kubbeleriyle, bir de tek tük kalm›fl eski ‹stanbul efendisi  esnaf›yla, ziyaretçiyi
unutulmufl zamanlara çekiyor.
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“dolap dükkânlar›n” zaman›na yetiflmifl. Ve

1970’lerden itibaren de teker teker yok

olduklar›n› izlemifl. Bedestenin en

karakteristik özelliklerinden biri olan “dolap

dükkânlar”› tarif etmeye çal›fl›yor. Ama

bofluna. Kafam›zda canland›ram›yoruz bir

türlü. Alt›nda kasalar›, üstünde servisin

yap›ld›¤› ufak vitrini, katlanarak aç›l›p kapanan

iki kepenkli, akflam olunca toplan›p emniyete

al›nan bu küçük mekânlardan bir tek örnek

kalmam›fl geriye. Ama dolaplara ç›kan

yandaki merdivenleri ve arkada, bedestenin

kal›n duvarlar› içindeki mahzenleri halen

bar›nd›ran baz› dükkânlar, az›c›k da olsa,

yüzy›llar›n dokusunu yans›t›yor. Gerisi hayal

gücü. Bu mahzenlerde, bir zamanlar en

de¤erli hal›lar›n, kumafllar›n, mücevher ve

di¤er cevahirin saklan›lm›fl oldu¤u, art›k

kitaplarda kalan bir bilgi.

Bezzazistan›n gücü

Emeklili¤ini bekleyen Ligov Mihailidis ise,

“Art›k alan yok, turist gelmiyor, Cevahir

bozuldu” diyor, tezgâh masas›na kadar

taflm›fl üst üste y›¤›l› ikonalar›n arkas›ndan.

Ermeni olan dükkân›n sahibi de tamamen

kuyumculu¤a dönecekmifl.

Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan

bu emektar yap›, ‹stanbul’un ilk bedesteni

olma özelli¤ini tafl›yor. Bugün unutulmufl

olan o hareketli günlerini, as›l ifllevini yans›tan,

tafl›y›c› sekiz kal›n fil aya¤›, 15 kubbesi, kal›n

duvarlar› ve devasa dört kap›s›. Yine Fatih

dönemine ait, Cevahir’den daha küçük,

hücre-mahzen tipi mekânlar› olmayan 20

kubbeli Sandal Bedesteni’nin de (Yeni

Bedesten), Evliya Çelebi’nin 17. yüzy›lda

betimledi¤i gibi kumafl-dokuma ticareti için

yap›ld›¤› düflünülüyor. Fatih Vak›flar›

FAT‹H SULTAN
MEHMED

TARAFINDAN
YAPTIRILAN BU
EMEKTAR YAPI,
‹STANBUL’UN
‹LK BEDESTEN‹

OLMA
ÖZELL‹⁄‹N‹

TAfiIYOR.



bünyesinde, her iki bedestenin gelirleri

Ayasofya Camii’ne tahsis edilmifl. Bedesten,

Selçuklu dönemlerine kadar inen, Arapça

ve Farsça kökenli bezciler ya da kumafl

anlam›na gelen bezzazistan ya da bezistan

sözcüklerinden geliyor. Dokuma, Ortaça¤›n

en de¤erli ticari metalar›ndan biri

oldu¤undan pazar›n da en güçlü kiflileri

“bez” ifliyle u¤raflanlarm›fl. Günümüzde

Kuyumcular, Keseciler, Takkeciler ve

Sahaflar caddeleriyle çevrilmifl olan Bedesten

Cevahiri de, zamanla çevresinde sürekli

geliflen ve büyüyen çarfl›larla birlikte daha

da güçlü bir konuma eriflmifl.

Fatih Vakfiyesi’nin 1472-73 y›llar›na ait

kay›tlar›nda, ‘dar al-bezzaziye’ olarak geçen

çarfl›, Eski Bedesten, ‹ç Bedesten ya da

Büyük Bedesten ad› alt›nda, yaln›z kentin

de¤il, Osmanl› Devleti’nin de ticari nabz›n›

tutan bir merkez niteli¤inde, 15. yüzy›ldan

19. yüzy›l›n ortalar›na kadar bu özelli¤ini

korumufl. Günümüzdeki bankalar gibi,

imparatorlu¤un alt›n ve di¤er de¤erli

madenlerin piyasas›n› yönlendiren, kurlar›

belirleyen, para ve mal sirkülasyonuna hakim

olan bu can al›c› mekânda, bedesten

hacegileri denilen esnaflar›n d›fl›nda, zengin

kiflilerin de sikke, mücevher gibi, yükte hafif,

pahada a¤›r mal varl›klar› saklan›rm›fl.

Mühürlü kasalara konularak mahzenlerde

belli bir ücret karfl›l›¤›nda tutulan bu küçük

hazinelerin emniyetinden de hiç kimse kuflku

duymazm›fl. Hacegiler, bir yandan

emanetleri korurken bir yandan da belli

oranda bir faiz alarak bu servetleri

iflletirlermifl. Kasa kiralayan kifli öldü¤ünde,

b›rakt›klar›, e¤er mirasç›s› yoksa kamu

hazinesine ya da esnafa kal›rm›fl. Aralar›nda

öyle zenginleri varm›fl ki, 1846 da mirasç›s›z

ölen Mekkizade Mustafa As›m Efendi’nin

bedestende  kalm›fl 40 bin kese akçesiyle

Ayasofya onar›lm›fl.
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HACEG‹LER, B‹R
YANDAN
EMANETLER‹
KORURKEN B‹R
YANDAN DA
BELL‹ ORANDA
B‹R FA‹Z
ALARAK BU
SERVETLER‹
‹fiLET‹RLERM‹fi.



Bedestenin sözcüsü, efendisi Kethüda

      Kethüdas›, kad›s›, tellallar›, muhaf›zlar›,

duac›lar›, tafl›y›c›lar› ve daha nice görevlisiyle

ayr› bir organizasyona sahip olan bedesten,

ipek, kadife, alt›n ve gümüfl ifllemeli

kumafllardan kürklere, hal›dan mücevhere,

de¤erli madenden antikaya, Do¤u ve Bat›

aras›nda, her tür k›ymetli mal›n al›m sat›m›

ve güvenlik içinde saklan›lmas› üzerine

kurmufl bu küçük ama zengin bir prensli¤ini.

Tellallar›, bekçileri, resmi hizmetlileri

denetleyen Bedesten Kethüdas›, devlet

taraf›ndan atanm›fl en yetkili kifli olarak tahrir

(kay›t) defterlerine alt›n ve gümüfl piyasa

de¤erlerini, al›m-sat›m oranlar›n› düzenli

olarak kaydedermifl. Tüm imparatorluk için

önemli olan bu hassas çal›flmalarla birlikte

kethüda, çarfl›n›n kurallar›na, güvenirlili¤ine

zarar verici her tür önlemi al›r, ilkelere

uymayanlar›, doland›r›c›l›k yapanlar›

cezaland›r›rm›fl. Hacegilerle sat›c›lar ya da

arac›lar aras›nda arac›l›k yapan bedesten

tellallar› ise yar› resmi statüde, yaln›zca

bedesten için çal›fl›rlarm›fl. Aran›lan en önemli

ilke dürüstlük oldu¤undan tellal olabilmek

için iyi referanslara ve kefillere sahip olmak

gerekirmifl. Evliya Çelebi’nin yazd›¤›na göre,

bedestende 70 bekçi, 200 tellal ve 300

hamal çal›fl›rm›fl. Ayr›ca Saray’dan verilen

beratla görev alan 12 kiflilik bölükbafl› (bekçi)

bulunurmufl. Bu say›lar abart›l› görülse de,

onun Kuyumcular Kap›s› üzerindeki ünlü

kartal motifine bakarak yapt›¤› yorum,

bugünkü esnaf aras›nda bile halen an›msanan

bir özdeyifl haline gelmifl: “Kazand›¤›n›z,

vahfli kufl gibi bir anda uçup gider; kazanc›

evcillefltirin ve tutmay› bilin!”. Ve bir de,

bedestenin aç›l›fl›nda bölükbafl› taraf›ndan

yap›lan dua ve ard›ndan söylenilen “Tavc›l›k

yap›lmayacak, mal kapat›lmayacak, kefilsiz

mal al›n›p, sat›lmayacak” yemini.

NOSTALJ‹

40
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K‹RALAYAN K‹fi‹
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BIRAKTIKLARI,
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DA ESNAFA
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