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Sevgili Genç Sanat okurları,

Â
şıklık geleneği dosyamızın ardından bu ay “Ede-
biyat ve Mekân: İstanbul” konusuyla karşınız-
dayız. İstanbul, geçmişten günümüze pek çok

edebî şahsiyeti derinden etkilemiş ve gerek kültürü
gerek doğal güzelliğiyle birçok yazarın ve şairin yetiş-
mesinde başrol oynamıştır. Bizler de bu sayımızda İs-
tanbul’un edebiyatımızı nasıl etkilediğine dair bir nebze
de olsa ışık tutmayı istedik. 

Bu ayki sayımıza Saadet Özem ile gerçekleştirmiş
olduğumuz söyleşi ile başlıyoruz. Rehber ve aynı zamanda
çevirmen olan Saadet Hanım ile Huzur’un rotasında
yapmış olduğu geziler üzerine konuştuk. Çağla Akar
önce Sait Faik’in ardından da onun kurmaca dünyasındaki
küçük insanlarının İstanbul serüvenini kaleme aldı. Sait
Faik, yaşadığı döneme ve insanlara ayna tutan biri
olması hasebiyle onun küçük insanları gerçeklikten uzak
değildir. Akar, özellikle o dönemin, İstanbul hayatının
portresini de bizlere sunuyor. Ömer Faruk Yazıcı ise
Lale Devri’nin önemli bir simgesi olan Sadabad’ı
inceliyor. Köşkleri, eğlence meclisleri ve deresiyle Sada-
bad’ın dönemin en önemli temsilcilerinden biri olan
Nedim ve şiirlerinin nasıl etkilediğini anlatıyor. Mertcan
Aksoy ile Alparslan Beyhan, eski edebiyat kıraathâne-
lerinin peşine düşüyor. Kimi zaman yazar ve şairler için
bir ev gibi olan bu kahvelerin gediklilerini ve bugünkü
durumlarını bizlere sunuyorlar. Şule Kırlaroğlu ise Tan-
pınar’ın İstanbul’unu bizlere anlatıyor. Yazısında Tan-
pınar’ın İstanbul’a bakış açısını, eserlerini hangi yönde
etkilediğini bulmak mümkün. Gülsüm Kuş, İstanbul’un
100 Şiiri’ni inceliyor. Yazısında MÖ 1. yüzyılda yaşamış
olan Gadaralı Meleagros’tan Esrar Dede’ye, Yahya Ke-
mal’den son dönem şairlerimize kadar pek çok ismi
görmek mümkün. Yelda Özer, Men Dakka Dukka;
Şeyma Yıldırım ise Kukla şiirleriyle bu ay bizlerle
birlikte. Mehmet Kaan Kasapoğlu, Ölüyorum Zehra’da
ümitsiz bir âşığı anlatırken Mehmet Zahit Eren Ses’te
Bay Heykel’in hikâyesini anlatıyor. Merve Köken, bu
sayımızda da gezi yazılarına devam ediyor. Bu ay pek
çok yazar ve şair yetiştirmiş olan Beykoz’u kaleme alıyor.
Ufuk Aykol ise Siemon Radev’in hatıralarından oluşan
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi kitabını inceliyor.

Tüm okurlarımıza keyifli okumalar dileriz. Yeni yılda
yeni bir tasarımla görüşmek dileğiyle...



E
fendim, özellikle de bir rehber olarak
sizce İstanbul’u tanımak için ne yap-
malıyız? Gezmek mi yoksa okumak mı

önceliğimiz olmalı?

İkisinin bir arada olmaması için bir neden
yok. İstanbul fazlasıyla büyük. Tek bir meydanında
ya da sokağında üzerine kitaplar yazılmış onlarca
bina karşımıza çıkabilir. Şehri tanımanın hiç bit-
meyeceğini bilerek, yakalayabildiğimiz parçalarında
derinleşmek bir yöntem olabilir. Bu parçaları da
kâh okurken yakalar ve gözümüzle görmek isteriz,
kâh tersi olabilir. 

✎ Tanpınar Merkezi ile birlikte Huzur’un ro-
tasında geziler düzenlediniz. Bu geziler büyük
bir ilgi gördü. Bu fikrin çıkış noktasından biraz
bahseder misiniz? 

Fikir tamamen Tanpınar Merkezi’nin kurucusu
Handan İnci’nindi. Benzer geziler, edebiyat gü-
zergâhları yıllardır yapardım, hatta Ahmet Ham-
di’nin adı, eserlerinden parçalar her gezide mutlaka
birkaç kez geçerdi. Fakat sadece onun eserlerine
dayalı rotalar yapmamıştım. Handan Hoca ve
ekibi, zaten çalışmayı yapmış, güzergâhları be-
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lirlemiş, haritaları dahi çizmişlerdi. Birlikte unu-
tulmaz yolculuklar yaptık. 

✎ Bu gezilerin başka örneklerini yurtdışında
da görmek mümkün mü? 

Evet, yurtdışında edebiyat temalı şehir gezileri
ben başlamadan önce vardı, tam ne zaman ortaya
çıktığını bilemiyorum. Bireysel ya da grup hâlinde,
edebiyatçıların, ressamların, şehirlerin bedeninde
yaşamış, üretmiş, karşılığında kendi hatırasını
şehre bırakmış isimlerin zaman geçirdiği mahal-
leler, kafeler, kahramanlarını yaşattıkları yerler
birer “hafıza mekânı” olarak değerlendiriliyor. 

✎ Tanpınar’ın diğer romanları üzerine de ça-
lışmalar ve gezi rotaları olacak mı?

Tanpınar Merkezi’nin çalışmaları bürokratik
engeller nedeniyle şimdilik durdu. Fakat planla-
rımız arasında vardı, hâlâ var. Sorunların bir gün
mutlaka aşılacağına inanıyorum.

✎ İstanbul, denilince aklınıza hangi yazar ve
şairler geliyor? Sizce, İstanbul’u tanımak için
kimleri okumalıyız?

Kimleri okumalıyız, benim için zor bir soru.
Çünkü özellikle uzaktayken her ne okusam
zihnim onu İstanbul’a bağlıyor, ya kıyaslayarak
ya çağrışımlar yoluyla İstanbul’a doğru uzaklaşarak.
Tanpınar, elbette Yahya Kemal. Refik Halit ile
Sait Faik’e de çok bağlıyım. Mithat Cemal’in Üç
İstanbul’u apayrı. Abdülhak Şinasi Hisar’a, Said
Naum Duhani’ye, Zaven Biberyan’a yolum hep
düşer. Yusuf Atılgan, Attilâ İlhan, Orhan Pamuk,
İhsan Oktay Anar... Reşat Ekrem’in İstanbul
Ansiklopedisi’nin hâlihazırdaki ciltlerini, İstan-
bul’un Binbir Gece Masalları gibi okurum, an-
siklopedi gibi bir türün içine, sözlü kültürün,
söylencelerin, inançların bütün azametiyle gelip
yerleşmiş olması hayranlık verici. Bitmeyen okuma
listesinde bunlar dönüp dolaşıp okuduğum yazarlar. 

✎ Edebiyat ve mekân çerçevesinde yaşayan
mekânların edebi eserlerde bıraktığı etki hak-
kında nasıl bir izleniminiz var? 

Tanpınar’la düşünelim. Nuran ile Mümtaz’ın
gittiğini okuduğumuz, bu bilgiye sahip olduğumuz
her yerde onların bir gerçekliği var. Yaşamış olup
olmalarını önemsiz kılan bir sahicilik. Bunu, ro-
mancıyla ve kahramanlarıyla aramızda bağ kuran,
ortak noktamız olan mekânlar sağlıyor. Paylaştı-
ğımız mekânların, birbirini kıl payı ıskalayan
müdavimleri gibiyiz. 

✎ Bugünün İstanbul’unu günümüz eserlerinde
görmek mümkün mü?

Bugün, çok hızlı es-
kiyor. Günümüz edebi-
yatına yetişemediğimi
itiraf etmeliyim. Benim
için “bugün”, Orhan Pa-
muk’un Masumiyet Mü-
zesi zamanlarında kaldı
galiba. Önemsediğim
kalender romanlar var,
onların da üzerinden çok
geçti. Metin Kaçan’ın
Ağır Roman’ı, İlhami Al-
gör’ün Fakat Müzeyyen,
Bu Derin Bir Tutku’su
gibi. Yeri gelmişken, Suat
Derviş’in de, Fosforlu
Cevriye’sinin de kalbim-
de ayrı bir yeri var. ❰
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T
arihe tanıklıkları, içerdikleri doğa harikaları
ve çeşitli mimarî yapılarıyla şehirler, ede-
biyat eserleriyle daima iç içe olmuş ve bu

birliktelik kimi zaman edebî eserlerin işledikleri
şehirle anılmasına kimi zaman da şehirlerin edebî
eserlerle tanınmasına yol açmıştır. İstanbul ve
Türk edebiyatı da yüzyıllar boyunca böyle bir et-
kileşimi paylaşmıştır. 

Divan edebiyatında; tarihî dokusu, mesire yerleri
ve tüm güzellikleriyle bir tablo gibi sunulan
İstanbul, halk edebiyatına bakıldığında ise gurbet
temi etrafında para kazanmak için gelinen ve kor-
kulan bir şehir olarak kendini gösterir. Tanzimat’tan
sonra edebiyatımıza giren yeni türlerle birlikte de
İstanbul; roman, hikâye ve şiirlerde farklı açılardan
ele alınmış ve eserlerde işlenmeye devam etmiştir.
Tanzimat döneminde mekân olarak eserlerde
yerini alan İstanbul, Servet-i Fünun devrinde ih-
tişamlı yalıları, Avrupaî yaşam tarzı ve bilhassa
Boğaziçi yalılarıyla eserlere konu olurken İkinci
Meşrutiyet sonrasında da bu ihtişamın dağılışı ve
yavaş yavaş çökmeye başlayışı eserlerde gözlenir.1

Yazar ve şairlerin mekân seçimi ve mekânı
işleyiş biçimleri; biyografik, ideolojik, dönemsel

birtakım sebeplere ve yazarların dünyaya hangi
pencereden baktıklarına göre değişkenlik gösterir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde İstanbul, eser-
lerde yazar ve şairlerin hayata bakış açılarına göre
ayrı biçimlerde anlatılagelmiş ve pek çok farklı
tarzda ele alınmıştır. Halide Edip’in Ateşten Gömlek

eserinde işgal altındaki İstanbul’u görürken Abdülhak
Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Mehtapları’nda mazide
kalmış bir gelenekle beraber işlenen bir İstanbul
okuruz; Yahya Kemal’in şiirlerinde geçmişiyle öz-
deşleşen, tarihî dokusuyla ön plana çıkan İstanbul,
Mehmet Âkif ’te yaşayan bir İstanbul’a dönüşür. 

Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden
olan Sait Faik, eserlerinde İstanbul’a sıklıkla yer
vermiş ve İstanbul’u eserlerinde işlemiştir. Ede-
biyata yüklediği misyonun birey odaklı ve göste-
rişten uzak olmasıyla eserlerinde tarihî ve önemli
kişiler, kahramanlar veya idealize tipler yerine
günlük hayatta karşılaşılan, sıradan, orta halli
“küçük insan” a yer veren Sait Faik’in mekâna,
İstanbul’a bakışı da bu insanların yaşadığı İstanbul
çerçevesinden gelişir.  İstanbul, Sait Faik’in eser-
lerinde içinde yaşayan insanlarından ayrılmaz ve
hatta onlarla bütünleşir.
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Sait Faik’in İstanbul’u

Sait Faik, eserlerini insan üzerine kuran bir
yazardır. Onun eserlerinde ön plana çıkan öge
insandır. “Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her
şey.”2 diyen yazar, içinde duyduğu insan sevgisini
eserlerine de aktarır. Onun insanları, genellikle
orta sınıftan, fakir, sıradan, günlük hayatın içinden
insanlardır. Servet-i Fünûn roman ve hikâyecilerine,
içinden çıktığı burjuva sınıfına karşı tepkisini
dile getirerek3 eserlerinde halkın çeşitli kesimle-
rinden insanlara yer vermiştir: “Sait Faik’in
anlattığı kişiler halk insanlarıdır. İstanbul’u an-
latmıştır yazdıklarında ama Anadolu’dan, Anadolu
insanından kopuk bir biçimde değil.”4

Eserlerinin merkezine insanı oturtan yazarın
mekâna bakış açısı da insandan bağımsız düşü-
nülemez. “İstanbul Hikâyecisi”5 olarak adlandırılan
Sait Faik’in İstanbul’u; hamalların, balıkçıların,
fabrika işçilerinin oturduğu semtlerdeki İstan-
bul’dur. Onun mekânı değerlendiriş biçimini Üs-
küdar’ı tasvir edişinde açık bir şekilde görmek
mümkündür:

“Senelerdir geçmedimdi Üsküdar’a. İstanbul’un

bozulmamış bir semtidir. İnsanları namuslu, fıkaradır.

Bir tatlıca İstanbul köylüsüdürler. Bazen İstanbul’da

meyhanede, kahvehanede başka türlü bir delikanlıya

rastlarım. ‘Ulan, derim kendi kendime, şu oğlan ne

Çeşmemeydanlı, ne Edirnekapılı, ne de Karagüm-

rüklü; olsa olsa Üsküdarlıdır.’ Doğru çıkar. 

Bana öyle gelir ki, Üsküdar’da hiç zengin oturmaz.

Üsküdar’ın külhanbeyi olur ama zıpırı, edepsizi

olmaz. Sanki burada ne haine, ne nanköre, ne de

kancık adama rastlanır. Üsküdar’ın delisi bile sakin,

zararsız olur gibime gelir.”6

Yazarın semti tasvirinde öne çıkan unsur, in-
sandır. Semti insanlarıyla birlikte görür ve bu
doğrultuda ele alır: “Her hikâyesi, bir semtin, in-
sanlarıyla birlikte rehberiydi sanki. İster Beyoğ-
lu’nda olsun, ister Burgazadası’nda ezilen, hor
görülen, esamisi okunmayan insanlar anlattı.”7

“Küçük İnsanlar”ın İstanbul’u

Sait Faik, ait olduğu burjuva kesimini sevmeyen,
ömrü boyunca halkın alt kesimlerindeki insanlarla
vakit geçirmeyi, onların arasında yaşamayı tercih
etmiş bir yazardır. O, üst tabakanın dolaştığı so-

kaklardan ziyade yoksul semtleri; zengin pastane
ve mekânlar yerine de hep yoksul insanların kah-
velerini tercih etmiş ve eserlerinde de bu semtleri
ve mekânları işlemiştir. 

Sait Faik’in eserlerinde en çok geçen İstanbul
semtlerinden biri Beyoğlu’dur. Beyoğlu, Avrupaî
yaşamın benimsendiği, sokaklarında “beyefendi
ve hanımefendiler”in dolaştığı bir mekân olarak
anlatılagelmişken Sait Faik’in eserlerinde Beyoğlu;
arka sokakları, yoksul semtleriyle8 anılır: “İnsanların
sefil hayat sürdükleri Beyoğlu’nun bakımsız arka
mahalleleri, Sait Faik’in başarıyla gözlemlediği
yerlerdir. Buralara girmekten iğrenmeyen, rahat-
sızlık duymayan yazar, bu insanların yaşadıkları
şartları gördükçe üzülür.”9 “Yorgiya’nın Mahallesi”
hikâyesinde Beyoğlu’nun randevu evleriyle meşhur
bakımsız ve izbe Ziba Sokağı’ndan bahsedilir10:

“Bir tarafında randevuevlerinin, öte tarafta umumî

evlerin kaynaştığı bölge… Karidesçiler, elektrik amelesi,

ekmekçi, sirkeci, marangozcu çırağı, garson, berber,

akordeoncu, kitaracı, bar artisti, revü figüranı, terzi

çırağı gibi esnafın birbiri üzerine yığıldığı yokuşta

birbirine karışmış her din ve mezhep, Türk, Rus, Er-

meni, Rum, Nasturi, Arap, Çingene, Fransız, Katolik,

Levanten, Hırvat, Sırp, Bulgar, Acem, Efganlı, Çinli,

Tatar, Yahudi, İtalyan, Maltız, daha her türlü milletin

birbirine karıştığı bu garip mahalleden sel yatağına

her akşam, küçük figüran kızlar iner.”11

Alıntılanan bu pasajda Ziba Sokağı’nın yaşayan
tüm insanlarıyla beraber bir tasviri okunur. Yazar,
Beyoğlu’nun arka sokaklarından olan bu mahalleyi,
mahallenin küçük insanlarıyla okura tanıtır.

Yüksekkaldırım ve Alageyik de İstanbul’un
fakir semtleri olarak yazarın eserlerinde yerlerini
alırlar. Bu iki sokaktan bir ‘insanlık kokusu’ alan
yazar, bu semtleri de kahvecisiyle, o semtin
insanıyla tasvir eder:

“Yüksekkaldırım, gören olursa, acayiplerin yo-

kuşudur. Yan sokakların isimleri pek güzeldir. Bir

Alageyik Sokağı vardır hele… Akşam olunca kalın

sesli bir kadının gramofonda söylediği “Bir ihtimal

daha var” şarkısını, yanan gözleri bir dakika insa-

noğlunun kitaplara, konferanslara, mekteplere, ga-

zetelere, siyasî müzakerelere, her şeye girmiş halini

düşündürür, yine unuttururlar. Alageyik Sokağı’nın

başındaki kahveci ile beraber mırıldanan ‘6’ numa-

ranın Aysel’in korkunç kaşları, Alageyik Sokağı’ndan

Yüksekkaldırım’a keskin bir insanlık kokusu fırlar.
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Aşağıya doğru karanlık insanların saadete doğru

gittikleri görülür.”12

Dolapdere hikâyesinde keskin kokusu, harap
görünümü, tüm pislikleri ama aynı zamanda ne-
şesiyle tam bir çingene mahallesi tasviri yapılır.
Yazar, tüm duyu organlarıyla hissedilebilecek bir
tasvir yaparak hem sefaleti hem neşeyi yansıta-
bilmiş ve ihtiyarları, genç kızlarıyla çingeneleri
de tasvire dahil etmiştir:

“Mahalle bir bayram yeri gibidir. Dümbelek,

zurna, keman sesleri duyulur. Kara bıyıklı, poturlu

ihtiyarlar gezer. Öyle kızlar görürsünüz ki içiniz

titrer ama burnunuzun alışık olmadığı ağır

kokuya çare yoktur. Çamurlar geçen kıştan, ne

geçen kıştan, öteki kıştan; Fatih’in İstanbul ’a gir-

diğinin ertesi günden kalma nal izleri vardır.

Duvar diplerinde keskin, gözleri acıtan bir amon-

yak kokusu… İleride bir fabrika gürül gürül işle-

mektedir. Mahalle gençlerinin çoğu bu emprime

fabrikasına giderler. Fabrikanın etrafını bu sefil

evler, kaldırımsız, eski sahtiyan, amonyak, insan

fabrikasının küspesi kokulu sokaklara çevirmiştir.

İşte Dolapdere burasıdır.”13

Yazar, alıntılanan tasvirlerde de görüldüğü
üzere, Beyoğlu’nu bir semt olarak insanlarıyla
bütün görmüş ve tasvirini bu doğrultuda gerçek-
leştirmiştir. Sait Faik için “Beyoğlu’nu Beyoğlu
eden Salih, Ayla Karaca, Celal Süruri, Beliğ
Selönü, Naşit’in kızıdır.”14

Haydarpaşa da Anadolu’dan gelen gurbetçilerin
mekânı olması hasebiyle Sait Faik’in eserlerinde
yerini alır. “Haydarpaşa, İstanbul’un Anadolu’ya
açılan kapısıdır Sait Faik’in gözünde. Anadolu’dan
gelen taşralı gurbetçilerin ilk durağı Haydarpaşa
Garı’dır. Ellerinde denklerle, valizlerle şaşkın
şaşkın etrafına bakınan insanlar Sait Faik’in her
zaman ilgisini çekmiş, yazacağı eserler için mal-
zeme oluşturmuştur.”15:

“Arkama dönüp Haydarpaşa istasyonuna bir

daha baktım. Kocaman kapılarından önünde kırmızı

yeşil fenerli, birbirini kesen demiryollu, düdüklü,

trenli, meraklı, düşünceli, perişan, aceleci, birbirini

bulmaya çalışan bir âlem vardı. Her gün yüzlerce

tren, binlerce insan getiriyor; binlerce insan alıp gi-

diyordu. İstasyon kapıları durmadan insan alıp

insan veriyordu.”16

Sait Faik’in konu edindiği bir başka yoksul
semt ise Haliç’tir. Semaver hikâyesinde Haliç’in

yoksul sokakları anlatılırken tasviri tamamlayan
unsur esnafıyla hocasıyla küçük insanlar olur: 

“Kış, Haliç etrafında İstanbul’dakinden daha
sert, daha sisli olur. Bozuk kaldırımların üzerinde
buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe
gidenler, mektep hocaları, celepler ve kasaplar fabri-
kanın önünde bir müddet dinlenirler; kocaman bir
duvara sırtını vererek üzerine zencefil ve tarçın
serpilmiş salep içerlerdi.”17

Yazar, Üsküdar semtini İstanbul’dan ayrı, bo-
zulmamış bir semt olarak duyumsar ve tasviri,
orta sınıf evlerinin içinde yaşanan aile hayatıyla
gerçekleştirir:

“- Üsküdar İstanbul’dan Diyarbakır kadar uzaktır.
(…)
Arnavut kaldırımlı, minimini mescitli, sakin,

karışık sokaklar… Cumbalı, kafesli, şahnişinli, içleri
tertemiz evler… İnsan bu evlerin içine burnunu
soksa, çamaşır, sabun, ödağacı, nefis bir çamur kokusu
duyar.”18

İskelelere bakan Sait Faik’in bakışları yine
insanlara odaklanır ve mekân bu insanlarla an-
lamlanır: “Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri Sait
Faik’in çoğu zaman vapura binmek için değil,
bir yerlere yetişme telaşı içinde koşturan büyük
şehir insanlarını gözlemlemek için vakit geçirdiği
mekânlardır.”19
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Sait Faik’in eserlerinde Galata ve Haliç köprüsü
de tasvir edilen mekânlardandır. Her iki köprü
de üstünde yaşayan insan halkı ile ele alınır:
“Galata; rıhtımı, köprüsü, rıhtımdaki hamalları,
köprüyü süpüren çöpçüleri, köprü altı kimsesizleri
ve aylak müdavimleriyle Sait Faik’in eserlerinde
yerini bulur.”20 Sait Faik, bu köprüleri insanlarıyla
tanımlarken, köprülerde İstanbul manzarasını
değil; balık tutan insanları seyreder:

“Haliç köprüsü ise, Sait Faik’in balık tutmak veya
balık tutanları seyretmek için gittiği bir diğer İstanbul
köprüsüdür. Yazar burada değişik insan tiplerini göz-
lemleyip değişik hikâye konuları çıkarır.”21

Zamanında Topkapı Sarayı’nın bahçesi olarak
kullanılan, zamanın önemli olaylarına şahitlik
etmesiyle tarihî bir önemi bulunan Gülhane
Parkı da Sait Faik için halka açık oluşu ve içerdiği
halk kesiminden insanlarıyla değer kazanır: “Sait
Faik, Gülhane Parkı, Millet Bahçesi gibi halka
açık, büyük parklara gitmekten çok hoşlanır. Ona
göre bu parkların müdavimleri gece ve gündüz
değişir. Gündüz dadılara ve çocuklara ait olan
parklar, geceleri evsizlerin sığınağı olur.”22 Gülhane
Parkı’nın tasviri, yemyeşil doğal güzelliğiyle değil,
tarihî değerleriyle de değil, içinde dolaşan in-
sanlarıyla yapılır:

“Bir sonbahar sabahındaki Gülhane Parkı’nın

misli menendi yoktur. Bütün millet bahçeleri gibi

güzeldir. Ancak burada kendi bahçemizdeyiz. Burada,

uzun çitlembik ağaçlarının dibinde mektebi asmış

taze çocuklar, gelmeyecek kızları beklerler. Burada

çapaçul, izinsiz askerler mahzun uyur. Şurada

niyetleri kötü, arzuları ters ihtiyarlar korkak, sarı,

sakallı, zayıf, pis pis dolaşırlar. Ömründe iş yapmamış,

işinden kovulmuş, yalnız bir dirhem uçacak kadar

az güzelliği ve gençliği kalmış esrarengiz delikanlılar

acele acele küçük patikalara tırmanırlar.”23

Okurlarının gözünde Burgazada ile bütünleşen
Sait Faik Burgazada’sını eserlerine bir başka
küçük insanlar olan balıkçılar ile özdeşleştirerek
yerleştirir:

“Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar,

sevgiler, bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen

gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen, az konuşan,

hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir

balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte

tahtaları kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir

sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ,

balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu

kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması,

kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere,

ufukları dar sisli bir deniz…”24

Sait Faik’in eserlerinde Beyazıt, Fatih, Süley-
maniye, Şehzadebaşı ve Ayasofya camileri ile
Vangelistra Kilisesi ve Burgazada’da bulunan
kilise gibi dinî mekânlar da manevî değerleri ve
tarihî özellikleriyle değil, buralarda rastladığı in-
sanlarla yer alır.25

Sonuç

“İnsansız hiçbir şeyin güzelliği yok. Her şey
onun sayesinde, onunla güzel”26 diyen yazar,
mekânı da insandan ayrı ele almaz ve eserlerinde
mekân, insanlarıyla beraber bir anlam kazanır,
yazar bütün atmosferi insan psikolojisi merce-
ğinden yansıtır.27 Mekân tasvirleri, yaşayan in-
sanlarıyla birlikte yapılır ve insan tasvirlerin vaz-
geçilmez bir ögesi olur. Böylelikle İstanbul, in-
sanlarıyla birlikte ele alınarak eserlere yansıtılır. 

Sait Faik’in eserlerinde İstanbul; yoksul
semtleri, arka sokakları ve buralarda yaşayan
fakir, sıradan insanlarıyla yer alır. Onun eserle-
rinde İstanbul’u gezerken esnaf dükkânlarının,
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fabrikaların arasından geçer; bozuk kaldırımlı,
çamurlu sokaklardan yürüyerek her zaman gör-
düğümüz fakat fark etmediğimiz insanları du-
yumsayarak yolculuk ederiz. 

Sait Faik’in İstanbul’u, ne Yahya Kemal’in
‘Aziz İstanbul’udur ne de Abdülhak Şinasi Hi-
sar’ın nostaljik İstanbul’u; gündelik hayatın
içinde, kendi hâlinde insanların yaşadığı, “önem-
siz” görülen sokakların, Sait Faik’in “küçük in-
sanları’nın İstanbul’u”dur. Tarihî dokusu, mimarî
yapılarıyla değil en basit haliyle bir İstanbul
manzarası çizilir.

Sait Faik’in sokak çocuklarından bahsettiği aşa-
ğıdaki pasajda da görüldüğü üzere o, İstanbul’u in-
sanlarından ayrı görmüyor. Onun eserlerinde İstanbul,
insanlarıyla bir bütün olarak okurlara ulaşıyor:

“Fakat böyle de olsa yedi yaşında şairlerle dolu

İstanbul sokaklarında dolaşmak ömürdür. Hayat

romanı yağmurla beraber yağar. Tramvaylara asılmış

müvezzilerle beraber seyahat edilen muazzam ve

harikulade İstanbul şehrinin yedi yaşındaki şairlerini

seviniz! Severseniz on yedi yaşında edebiyata geçmiş

şairleri olan bir memlekette yaşarsınız.”28

1 Ayrıntılı bilgi için bkz: Yeşim Özdemir, Sait Faik’in İstanbul’u,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul,
2008.

2 Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, sayfa 25.

3 Mahmut Alptekin, Bir Sait Faik Vardı, Varlık, 1 Aralık 1954
Aktaran: Yeşim Özdemir.

4 Mahmut Alptekin, Sait Faik, İstanbul 1974, Toker Matbaası,
s. 26. Aktaran: Yeşim Özdemir.

5 Hisar dergisi, Ankara, 1966, 29. Sayı, 12, 13. sayfa, Olcay
Önertoy, Bir İstanbul Hikayecisi.

6 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 43.
7 Bir İnsanı sevmek: Sait Faik, Alkım Yayınları, Bilkent Üni-

versitesi Sempozyum Kitapları- 2, Yayına Hazırlayan: Süha
Oğuzertem, İstanbul, 2004, Doğan Hızlan, İstanbul’u Sait
Faik’le Yaşamak, sayfa 27.

8 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 34.
9 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 34.
10 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 34.
11 Sait Faik Abasıyanık, Şahmerdan-Havada Bulut, Varlık Ya-

yınları, İstanbul, 1965, Yorgiya’nın Mahallesi, Sayfa 219-220.
12 Sait Faik Abasıyanık, Lüzumsuz Adam- Az şekerli, Bilgi Ya-

yınevi, İstanbul, Bacakları Olsaydı, sayfa 80.
13 Alemdağ’da Var Bir Yılan- Az şekerli, İstanbul 2001, Bilgi

yayınevi, sayfa 95. Aktaran: Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 69.
14 Sait Faik Abasıyanık, Açık Hava Oteli konuşmalar-mektuplar,

Bilgi Yayınevi, Ankara, 1992, Beyoğlu, sayfa 83.
15 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 40.
16 Sait Faik Abasıyanık, Açık Hava Oteli konuşmalar-mektuplar,

Bilgi Yayınevi, Ankara, 1992, Haydarpaşa, sayfa 87.
17 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 43.
18 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 43.
19 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 54.
20 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 53.
21 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 54.
22 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 54.
23 Sait Faik Abasıyanık, Sarnıç, İstanbul, 2004, Yapı Kredi Ya-

yınları, sayfa 69, Aktaran: Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 54.
24 Sait Faik Abasıyanık, Son Kuşlar, Türkiye İş Bankası Yayınları,

İstanbul, 2012, Haritada Bir Nokta, sayfa 65.
25 Yeşim Özdemir, a.g.e., sayfa 53.
26 Sait Faik Abasıyanık 90 Yaşında , Derleyen: Perihan Ergun,

Basıma Hazırlayan: Ayla Kutlu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1996,
Konur Ertop, Sait Faik’in Adası, sayfa 338.

27 Bir İnsanı sevmek: Sait Faik, Alkım Yayınları, Bilkent Üni-
versitesi Sempozyum Kitapları- 2, Yayına Hazırlayan: Süha
Oğuzertem, İstanbul, 2004, Doğan Hızlan, İstanbul’u Sait
Faik’le Yaşamak, sayfa 28

28 Sait Faik, Balıkçının Ölümü- Yaşasın Edebiyat, İstanbul, 1999,

Bilgi Yayınevi, s.143. Aktaran: Yeşim Özdemir, sayfa 71. ❰
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“N
edîm, Ahmed-i Sâlis devrinin bütün
debdebe ve haşmetini, saraylarının zî-
net ve elvânını, bağçelerinin rengârenk

çiçeklerini, çerâğânlar, ziyâfetler ve helva soh-
betleriyle geçen hayatını şiirlerinde yaşatmıştır.
Nedîm’in eş’ârında Fuzûlî’nin âteşîn aşkı, Nef ’î’nin
azamet-i beyânı yoktu; fakat kullandığı ince ve
ahenkdâr kelimelerle tasvîr-i bedâyîde gösterdiği
hârika-i beyâna hiçbir şair yetişememiştir.” Ahmet
Refik Altınay’ın Lale Devri adlı kitabında Nedîm
hakkında sarf ettiği bu sözler bir şairin aslında
zamanının yaşayan ve zamanını yaşatan belleği
olduğunu pekâlâ gösterir bizlere. Şairler gerek
dâhil oldukları toplumun sosyal yapılarıyla gerek
de devrin kendine has ‘alâmet-i farikalarıyla bes-
lenerek âdeta hem o toplumun hem de dönemin
geleceğe dönük birer aynaları konumundadırlar.
Bu aynalar asla cilaya ihtiyaç duymazlar. Okunup
okutturuldukça her devirde kendi zamanlarının
suretini tüm debdebesiyle geleceğe yansıtan adeta
bir câm-ı Cem hüviyetindedirler. Bu her şeyi
gösteren kadeh yüzlerce yol geçmesine rağmen
geçmişi tüm çıplaklığıyla bizlere sunan bir zaman
tüneli hâlini alır. Bu zaman tünellerinin en büyük

mimarlarından biri de Lale Devri’ni ve Sa’d-
âbâd’ı harikulade tasvirlerle bizlere sunan Ne-
dîm’dir. Bu yazımızda evvela Sa’d-âbâd hakkında
biraz kalem oynattıktan sonra Nedîm’in Sa’d-
âbâd tasvirleri yaptığı şiirleri ele alıp kalemimiz
yettiğince yorumlamaya çalışacağız. 

Sa’d-âbâd, Kâğıthane Deresi’nin (Göksu) Haliç’e
döküldüğü yerde derenin her iki yakasına verilen
ve “uğurlu, mâmur yer” anlamına gelen bir sözcük
olup Lale Devri’nin başta gelen eğlence ve gezinti
mekânıdır. Onlarca köşk, kasır ve çeşmenin yanında
bu bölgeye Sa’d-âbâd Sarayı’nın ve çevresindeki
yapıların imarından sonra Sa’d-âbâd ismi verilmeye
başlanmıştır. Üçüncü Ahmed’in saltanatında en
parlak dönemini yaşayan bu mesire alanı karadan
yaldızlı arabalarla, Haliç’ten çiçeklerle bezeli ka-
yıklarla gelen insanlarla dolup taşmıştır. Erguvan
ağaçları altında şair meclisleri kurulmuş, bahar
eğlenceleri yapılmış, saz fasılları ve bitmek bilmeyen
işret meclisleri tertip edilmiştir. 

Döneminin neredeyse tüm İstanbul erkânını
ağırlamış olan bu mamur belde elbette ki şairlerin
şiirlerinden, sâzendelerin mûsikîsinden, hânen-
delerin nağmelerinden nasibini almamış olamaz.
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Bu mâmur beldeyi ve oradaki canlı yaşantıyı en
iyi tasvir eden şair şüphesiz ki Nedîm’dir.

“Andadur sey-i nihâlistân ü tarf-ı cûybâr
Andadır gül-geşt-i sahrâ andadır seyr-i kenâr
Oldu Sa’d-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
Anda idi dünkü gün hemşire-i sa’d-ahterin
Sen de gel gâhîce hâlî kalmasın cânâ yerin
Suç benim olsun beni döğsün duyarsa mâderin
Oldu Sa’d-âbâd şimdi sevdiğim dağ üstü bağ” 

Bu şiirde de görüldüğü üzere Nedîm daha ilk
satırlarda Sa’d-âbâd’ın nehrin akışının, ağaçların,
gül bahçelerinin seyredilebileceği bir yer olduğunu
söylüyor. Sevgilisine çağrıda bulunarak onu Sa’d-
âbâd’ı gezmeye çağırıyor. Yine:

“Ey şûh Nedîmâ ile bir seyrin işittik
Tenhâca varıp Göksu’ya işret var içinde” 

beyitinde de sevgilinin Nedîm ile Göksu etrafında
gizli gizli gezintiye çıktığı ve Sa’d-âbâd’ın işret
meclislerinden bahsedilmektedir. 

Bunların yanında Nedîm’in direkt Sa’d-âbâd
üzerine yazdığı şiirler de vardır. Bu şiirleri uzun
uzun ele almaktansa bizzat Sa’d-âbâd tasvirleri
yaptığı mısraları ele alarak Nedîm’in tasvir ve sa-
natsal anlatımını inceleyeceğiz.

İlk olarak “Seyr-i Sa’d-abad’ı sen bir kerre ıyd
olsun da gör” nakaratlı şarkısını ele alacak olursak
sırf bu nakaratta bile Sa’d-âbâd’ın bayramda nasıl
bir eğlence merkezi olduğu gerçeğini açıkça gö-
rebiliriz. 

“Gör ne dil-cûlar ne meh-rûlar ne âhûlar gele”

mısrasında ve 

“Dur zuhûr etsin hele her gûşeden bir dil-rübâ, 
Kimi gitsin bağa doğru kimi sahrâdan yana”

mısralarında da dönemim genç hanımlarının
uğrak mekânlarından ve bayram gezmesi için
tercih ettikleri bir mesire alanı olduğu gayet
aşikâr bir şekilde şiire sirayet etmiştir.

Yine “Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-
âbâd’e” nakaratlı şarkısında da bizlere aynı
hissi yani Sa’d-âbâd’ın gayet revaçta bir mesire
akanı olduğunu gösterirken aynı zamanda da
bizlere Sa’d-âbâd ile ilgili birçok tasvir sunar
bu şarkıda. 

“İşte üç çifte kayık iskelede âmâde”

mısrasında Göksu’nun kayık safaları ile ilgili bir
tasvir yaparken
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“Gah varıp havz kenârında hırâmân olalım
Gah varıp Kasr-ı Cinân seyrine hayrân olalım 
Gah şarkı okuyup gâh gazel-hân olalım”

mısralarında ise tam bir Sa’d-âbâd gezisi tasviri
yapmaktadır. Üçüncü Ahmed zamanında yapılan
havuzların kenarında gezinti yapmaktan başlayıp
oradan inşa edilmiş meşhur köşklerden biri olan
bugünün tabiriyle Cennet Köşkü’nü hayran hayran
seyredip akabinde şarkı yahut gazeller okuyalım
diyerek o eğlence âlemini bir işret meclisi ile son-
landırmayı vadetmektedir. Sa’d-âbâd gezintilerini
neredeyse tüm ayrıntılarıyla ele almış olan bu
mısralar gündelik hayat ve popüler mekânların ne
derece şiire etki ettiğini görmemize de pek çok
yönden örnek teşkil etmektedir.

“Bak Sitanbul’un şu Sa’d-âbâd-ı nev bünyânına
Âdemin canlar katar âb u hevâsı cânına”

beytinde Sa’d-âbâd’ın havasının ve suyunun
insanın canına can kattığını söyler. Yine aynı ka-
sidenin başka bir beytinde 

“Cedvel-i Sîm içre âdem binse bir zevrâkçeye
İstese mümkîn varılmak cennetin tâ yanına”

diyerek yine harika bir Sa’d-âbâd tasviri ile bu

mamur beldeyi övmektedir. 

Zira “Cedvel-i Sîm” padişahın sarayının önüne

yapılan mermer bir kanalın ismidir. Kâğıthane

deresine bağlı bu kanaldan bir kayığa binerek çı-

kılan gezintide istenirse cennete bile gideceğini

söyleyerek o mamur beldeyi övmektedir. 

Şüphesiz ki Sa’d-âbâd, İstanbul için tektir.

Ancak Sa’d-âbâd’ı Sa’d-âbâd yapan, onu mamur

eden, sazında, şiirinde, nâmesinde âbâd eden

edipler, sâzendeler, hânendeler, mimarlar ve devlet

erkânıdır. 

Bütün bunların yanında ise Nedîm’in yeri ta-

mamen ayrıdır. Çünkü herkesin sesi kaybolurken

gök kubbede hâlâ Nedîm’in davûdî sesi yankı-

lanmaktadır. Yankılanırken de âyine-i devrânda

hâlâ Sa’d-âbâd’ın şa’şaâ dolu manzarası seyr olun-

maktadır. Vesselâm.

Kaynakça

İslâm Ansiklopedisi, Sa’d-âbâd Maddesi.

Altınay, Ahmet Refik, Lale Devri, s.314.

İnalcık, Halil, Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab. ❰
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Esrarlı Kahveler

“Gündüz kahve gece oteldir

İcabında meyhaneye bedeldir”

E
srarın anavatanı Do-
ğu’da, Doğu’nun sulta-
nı  İstanbul’da esrarın

perdesiyle açılıp kapanan bu
kapıların ardında neler döndü-
ğünü Salâh Birsel Kahveler Ki-
tabı’nda şöyle anlatıyor: 

“Esrar kahveleri çok pis, çok

murdar yerlerdir. Tavanları isle

kaplanmış, duvarlar örümcek

bağlamıştır. Kahvelerin camları

hiç silinmediği için, gündüz bile

buradan ışık sızmaz. İğrenç ko-

kular saçan bu kahvelerin içeri-

sinde birkaç kerevetten, bir kırık

su testisinden, paslı tastan ve

mıcırla yanan bir mangaldan

başka bir şey bulunmaz... Kah-

velerde bulunan esrarkeşlere ‘Kı-

demli Dede’ denir.”

Böylesine pis, böylesine çir-
kin izbeleri evi sayan ve hatta
buraların “babası” olarak kabul
edilen Neyzen Tevfik şöyle an-
latılıyor: 

“Kahvenin ön bölümünde kah-

ve, arka bölümünde esrar içilir.

En arka bölümünde de hem

esrar  içilir  hem kumar oynanır.

Bu bölümde yerleştirilmiş bir sedir

Neyzen’e ayrılmıştır. Kahvenin

müşterileri de öteki esrar kahve-

lerinin müşterilerinde oldukça

ayrıdır. Şehrin en korkunç uğru-

ları, hırsızları, kumarbazları,

katilleri buradan dışarı çıkmaz.

Ama bunlar Neyzen’e yürekten

inanırlar. Uğur bellemişlerdir

onu. Adam soyan, ele geçirdiğinin

yakışık alır bir parçasını, esrarkeş

de zehrinin yarısını Neyzen’e

verir. Neyzen’e burada Baba derler.

Kumarın en azgın zamanında

kahveci Gavran Mustafa birden

şöyle bağırır:

-A be  go...  ayırasınız Ba-

ba’nın momosunu.”

Buralarda Neyzen’e karşı du-
yulan sevgi gerçekten pek çok-
tur. Kahvenin yüreği, dışarı sar-
kan sesi, itibarı tamamen odur.  

“Şu var ki,  Gavran  Musta-

fa’nın kahvesindekilerin hali bir

noktada kıyamet belirtilerini or-

taya koyuyordur. Bitler topunun

kirpiklerine varınca bağdaş kur-

muştur. Peykeler, masalar, hav-

lular, cezveler, fincanlar bile bit

doludur. Kahvede yatanlar bütün

gece uyuzlar gibi kaşınıyor, göz-

lerini kırpamıyorlardır. Ne var,

Arap Yalel adında gözükanlı bir
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kasa hırsızı bir gün Neyzen’in
derdine derman olur. Önüne otu-
rarak ona şunları söyler:

-Baba, arkadaşların topu seni
seviyorlar, sana ellerinden geleni
yapıyorlar. Bana gelince Cevat
Bey Merkez Komutan, X... Polis
Müdürü. Bunlar varken bize iş
yok. Bana adım attırmıyorlar.
Neydi o dün akşam çaldığın hava?
Bizim memleketin çöllerinde esen
rüzgarlar gibi bir şeydi. İsterdim
ben de sana ötekiler gibi bir şey
vermek ama yoksul düştüm, halim
kötü. Ne ki, az veren candan çok
veren maldan. Ben sana candan,
gönülden bir şey sunmak isterim.
Uzat şu aynayı.

Arap Yalel, Neyzen’in oturduğu
minderin altından çıkan gümüş
aynanın ucunu görmüştür. Neyzen
uzatır aynayı. Arap da elini koy-
nuna atar, koltuğunun altından
üç tane bit tutup çıkarır aynaya
koyar. Sonra da:

-Bu bitleri ben Yemen’den ge-
tirdim. Her zaman üstümde ta-
şırım. Okunmuş bitlerdir. İçlerinde
birisi erkektir, bak ense kökünde
yeşil bir işaret var. Ötekiler bunun
karılarıdır. Koyuver bunları içeri
bana dua edersin.

Neyzen elini uzatarak aynanın
üzerinden bitleri alır. Ama is-
terseniz bundan sonrasını Ney-
zen’in ağzından dinleyelim.

-Adaaaamm, ben de bunların
yüzlercesi vardı. Üç tane fazla ol-
muş ne çıkardı. Saldım koynuma.
Ne dersiniz, o gece kaşıntı durdu.
Rahat bir uyku uyumuşum. Sa-
bahleyin gömleğimi çamaşırlarımı
araştırdım. Arap Yalel’in okunmuş
bitleri, üçü bir arada, kıpırdama-
dan duruyordu. Öteki bitlere sanki
kıran girmişti. Bu üç okunmuş
bit, onların köküne kibrit suyu
ekmişti.” 

Hırsızlar, yankesiciler, esrar-
keşler, gece işçileri, dızdızcılar,
mantarcılar, nanduflacılar, arak-
çılar, kapkaççılar, tırnakçılar,
minareciler ve dahî cümlesi bu
kahveleri evi barkı bellemişti.
Tâ ki bir polis eli tokmağa de-
ğene kadar.

Hacı Reşit’in Kahvesi

Hacı Reşit’in çayevi bütün
edebiyatçıları bağrında barın-
dırır. Şinasi 1870 yıllarında Ke-
meraltı Sokağı’na taşındığında
Beyazıt Meydanı’na bu kahve

için çıkmaktadır.  Ahmet Ra-
sim’in aktardığına göre İstan-
bul’daki şuarayı kadimden, züm-
re-i mutavassıtinden buraya uğ-
ramadık bir tane bile yok imiş.
Cenap Şehabettin’in de  “Ra-
mazan Geceleri” adlı bir yazı-
sından buraya geldiği çıkarıla-
bilir. Bu kahveye post kuran-
lardan birisi de Muallim Na-
ci’dir. Muallim Naci yazılarını
bile burada yazar. Hacı Reşit’in
ne zaman öldüğü bilinmemek-
tedir. Onun ölümünden sonra
da kahve kapanmıştır.

Sarafim Kıraathanesi

Sarafim Kıraathanesi, yeri
sebebiyle Okçularbaşı Kahvesi,
şekli sebebiyle de Uzunkahve
olarak anılır. Kitapların tütüncü
ve tönbekicilerde satıldığı ve ki-
tapçıların yeni yeni açıldığı bir
devirde önce müşterilerine mev-
kut ve yevmî olarak gazete ve
dergi okuma imkânı sunan ve
kitap satışı yapan Sarafim Kı-
raathanesi, daha sonraları ga-
zetelerin abone sevk işerini üst-
lenecek duruma gelmiş hatta
matbaa kurup kendi kitaplarını
bile basmıştır. Kıraathane keli-
mesinin ilk kez kullanıldığı kah-
vehane de yine burasıdır. Sarafim
adında bir Ermeni tarafından
kurulan ve işletilen üç katlı bi-
nanın alt katı kahvehane diğer
katları ise pansiyon olarak işle-
tilirdi. Ali Cânip, kahvehanenin
on beş bin ciltlik bir koleksiyonu
olduğunu kaydeder. Ahmet Ra-
sim’in aktardığına göre eski ve
yeni kitap, gazete ve mecmuaların
hemen hemen hepsi numarası
numarasına burada bulunurdu.
Başta İstanbul’da basılan Tak-
vim-i Vakayi, Ceride-i Havadis,
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Tercüman-ı Ahval, Ruzname,
Tasvir-i Efkar ve Mecmua-i Fu-
nun gibi neşriyatı müşterilerine
sunan kahvehane, daha sonra
Tuna, Bosna, Fırat, Envar-ı Şar-
kîye ve Suriye gibi İmparator-
luğun diğer coğrafyalarında ya-
yımlanan mecmua ve gazeteleri
de toplayıp müşterilerine sun-
maya başlamıştır.

Türk şifahi kültüründe daha
evvel kahvehanelerde cenkna-
me  gibi eserlerin sesli olarak
okunması ve ahali tarafından
dinlenmesi geleneğinin Batılı-
laşmayla birlikte gazete ve der-
gilerin aynı şekilde bu miras
kültüre eklenip devam ettiril-
diğini görüyoruz.  

Gediklileri: Ebûzziya Tevfik
Bey, Sadullah Paşa, Namık Ke-
mal, Leskofçalı Galip Bey, Ad-
nan Adıvar, Ali Canip Yöntem,
Arif Hikmet Bey ve Osman
Nuri Ergin…

Küllük Kıraathanesi

Beyazıt Camii’nin Marmara
Denizi ve Aksaray’a bakan kö-
şesinde 19. asrın başlarında ku-
rulan kahvehanenin adının kö-
kenini Turgut Cansever, Beyazıt
Camii’nin gül bahçelerine da-
yandırmaktadır. 1920’lerde Har-
biye Nezareti binasının İstanbul
Üniversitesine devredilmesi,
1939’da Beyazıt Medresesi’nin
Belediye Kütüphanesi olarak
açılması ve Sahaflar Çarşısı’nın
da yine burada olması sebebiyle
üniversite hocalarının, öğrenci-
lerin ve edebiyatçıların toplan-
maya başladıkları bir yer hâline
gelir. Yanındaki Eminefendi Lo-
kantası ile birlikte zikredilen
bu  mekânda  bir dönem Türk
edebiyatı harmanlanmıştır. Öyle

ki Onuncu Yıl Marşı’nın güf-
teleri burada yazılmış; Refik
Halit, Üç Nesil Üç Hayat’ında ve
Kemal Tahir, Yol Ayrımı’nda bu-
radan bahsetmiştir hatta Tarık
Buğra yazı, roman ve hikâyele-
rinde sık sık bahsettiği bu yer
adına bir hikâye bile yazmıştır.
Tarık Buğra İstanbul’a  geldi-
ğinde vaktiyle bir ay kadar ta-
burelerini yatak, tavla tablasını
da yastık ederek burayı pansiyon
olarak kullanmıştır.

Bir ara Abidin Dino’nun ça-
bası ile burada Küllük adında
bir dergi çıkartılmış gel gelelim
Orhan Veli’nin Tahattur şiirinde
geçen bir dize sebebi ve bakanlar
kurulu kararıyla bu macera ilk
sayısında son bulmuştur.

Kıraathane 50’li yılların or-
talarında Menderes’in yol ve
meydan düzenleme fantezilerine
kurban giden diğer birçok tarihi

yapıdan biri olmuştur. Bundan
sonra müdavimlerini Acemin
Kahvesi ve Marmara Kıraat-
hanesi paylaşmıştır. 

Gediklileri: Arif Dino,
Abidin Dino, Asaf Halet Çe-
lebi, Rıfat Ilgaz, Samim Ko-
cagöz, Sait Fait, Bedri Rahmi,
Cahit Sıtkı, Oktay Akbal, Öz-
demir Asaf, İlhan Berk, Ney-
zen Tevfik, Hasan Ali Yücel,
Köprülüzade Mehmed Fuad…

Marmara Kıraathanesi

İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesine yüz metre me-
safede olan yerinde bugün Öz-
demir Marmara Çarşısı adında
yarısı tekstil ve yarısı ikinci el
kitapçılarda oluşan bir bina bu-
lunmaktadır. Küllük’ün müda-
vimlerini devralan bu kıraat-
hanede işleyiş şu şekilde idi:
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“Girişteki on kadar masaya
oyun kâğıdı, tavla, okey takımı
verilmezdi; bu bölüm sohbet için
ayrılmıştı. Kahvenin sahibi Mus-
tafa Bey, müşterileriyle gurur du-
yar, onlara lâyıkıyla hizmet et-
meye  çalışırdı. Kahve genellikle
temiz ve düzenliydi, bilhassa soh-
bet bölümündeki masaların yeşil
örtüleri sık sık değiştirilirdi.”

Müdavimleri

Arif Nihat Asya, Sezai Ka-
rakoç, Erol Güngör, İbrahim
Kaur, Ziya Nur Aksun, Dündar
Taşar, Müzaffer Özak,  Necip
Fazıl, Mükrimin Halil Yinanç,
Osman Yüksel Serdengeçti, Fet-
hi Gemuhluoğlu, Nevzat Kö-
soğlu, İsa Yusuf Alptekin ve 1.
Şube polisleri...

Acemin Kahvesi

Küllük’ün  dağılan  müda-
vimlerinden önemli bir payı da
bu kıraathane almıştır. Bunun
yanında spor dünyasından
önemli isimler de buranın mü-
davimlerinden olup hatta ne-

redeyse İstanbulspor’un lokali
gibi de kullanılmıştır.  

Gediklileri: Ali Nihat Tar-
lan, Münir Nurettin Selçuk,
Mükrimin Halil Yinanç, Fethi
Naci, Orhan Kemal,  İsmail
Dümbüllü, Ahmet Kabaklı,
Ali Mortaş, Çarli Yılmaz, Ce-
mil Turan, Arap Güngör, Fe-
nerbahçeli Ercan, Galatasaraylı
kaleci Yasin 

Adliye Kıraathanesi

Divanyolu’ndan  Sultanah-
met’e inerken sağ tarafta Klod-
farer Caddesi’ne sapmadan elli
metre aşağıdadır. Kuruluş tarihi
tam olarak bilinmemekle bir-
likte 40’lı ve 50’li yıllar parlak
dönemleri olmuştur. Vedat Tür-
kali’nin “Güven” romanında
geçer. 

Gediklileri: Aziz Nesin,
Peyami Safa, İlhan Selçuk, Çe-
tin Altan, Cemal Nadir, Falih
Rıfkı, Yunus Nadi, Yaşar Nabi,
Oktay Akbal, Behçet Kemal,
Burhan Felek, Necip Fazıl, Bü-
lent Ecevit, Abdi İpekçi, Yaşar
Kemal… 

İkbal Kıraathanesi

20. yüzyılın başından 1965’e
kadar  Nuruosmaniye  Caddesi
ile  Vezirhan  Caddesi’nin ke-
siştiği yerde varlığını sürdürm-
üştür. Yahya Kemal ile  Ah-
med Haşim çevresinde topla-
nan  Dergâh  dergisi ekibi ve
daha sonra Orhan Kemal ve
çevresinde toplanan ikinci bir
cemaatle gene Türk Edebiyatı
burada çay içmiştir. Öyle ki
Orhan Kemal’e  ulaşmak iste-
yenler kendisinin ikinci bir ev
gibi benimsediği bu kahveha-
nenin  garsonlarına haber bı-
rakmak suretiyle iletişim sağ-
lamışlardır.

Kahvehane 65’te kapatıldığı
zaman Orhan Kemal dönemin
önemli dergilerinde Yön dergi-
sinde “İkbal Öldü” başlıklı bir
yazı yayımlamıştır.  

Gediklileri: Köprülüzade
Mehmed Fuad, Yahya Kemal,
Ahmed Haşim, Ahmet Hamdi
Tanpınar, Hasan Ali Yücel, Ab-
dülhak Şinasi Hisar, M. Şekip
Tunç, Yusuf Ziya Ortaç, Nu-
rullah Ataç, Enis Behiç  Kor-
yürek, Orhan Seyfi Orhon,
Hakkı Süha, Ömer Seyfettin,
Edip Cansever, Rıfat Ilgaz, At-
tila İlhan… 

Meserret Kıraathanesi

Ankara Caddesi ile Ebusu-
ut Caddesi’nin kesiştiği köşe-
deydi. Başta ismi Yıldız Kıra-
athanesi olarak bilinirken son-
raları Meserret adını almıştır.
1800’lerin sonlarında açıldığı
tahmin edilmektedir. Kapıdan
girince sağ taraf muhabbet et-
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mek isteyenler, sol taraf ise tav-
lacılar içindi.  

Gediklileri: Mahmud Yesari,
Orhan Veli, Necip Fazıl, Cahit
Sıtkı, Sait Faik,  Halid  Ziya,
Peyami Safa, Reşat Nuri, Ahmet
Kutsi, Yaşar Kemal, Orhan Ke-
mal, Rıfat Ilgaz, Haldun Taner
ve Melih Cevdet...

Eptalofos Kahvesi

Günümüzde İstiklal Cad-
desi’nin girişindeki Burger
King’in bulunduğu yerde açıl-
mıştır. Panayot Kalivis Tara-
fından Cafe d’Europe ismiyle
1870 yılında açılan bu yerin
adı 1880 yılından sonra Epta-
lofos olmuştur. Behzat Üsdi-
ken’in verdiği bilgiye göre epta
ve lofos kelimelerinin birleş-
mesiyle oluşmuş, Türkçeye yedi
ve söz şeklinde çevrilebilecek
bir anlama sahiptir.

1920’lerden sonra birçok sa-
natçının buluşma mekânı olan
kahvenin en parlak zamanları
Sait Faik ve arkadaşlarının bir
araya geldiği zamanlardır. Ep-

talofos Kahvesi’ne Sait Faik
geldiği zaman mutlaka Taksim
Meydanı’na bakan ön cephedeki
masalarda otururmuş. Sait Faik
sanatçı arkadaşlarıyla buluştuğu
bu yeri, bir hikâyesinin merkezi
olarak da kullanmıştır. 1950 yı-
lının Ağustos ayında Varlık
dergisinde yayımlanan “Efta-
likus’un Kahvesi” isimli hikâyesi
burada geçmektedir.

Sezai Karakoç bir gün bu
kahveye gittiğini, burada otur-
muş meydanı seyrederken Fazıl
Hüsnü Dağlarca’nın onu ma-
sasına davet ettiğini Diriliş der-
gisindeki hatıralarında yazmıştır.
Oktay Akbal’ın bir günlüğünde
yazdıklarına göre Eptalofos
kahvesinin 1967 yılında hâlâ
açık olduğunu öğreniyoruz. Ak-
bal yazısında buranın tatsız bir
yer hâline geldiğini dile getir-
miştir.

Gediklileri: Sait Faik, Salah
Birsel, Edip Cansever, Attila
İlhan, Behçet Necatigil, Fazıl
Hüsnü Dağlarca, Oktay Akbal,
Nahit Ulvi, Salim Şengil, Turgay
Gönenç ve Leyla Erbil…

Lebon Pastanesi

İstiklâl Caddesi’inde bulunan
Lebon Pastanesi günümüzde
Şark Aynalı Çarşısı’nın yanın-
daki Markiz Pastanesi olarak
bilinen yerde Fikret Adil’in ver-
diği bilgiye göre 1941 yılına
kadar açık kalmıştır.

Gediklileri: Namık Kemal,
Ziya Paşa, Sinasi, Ebuzziya
Tevfik, Faik Ali, Süleyman Na-
zif, Celal Nuri ve Halid Ziya…

Kaynakça

Salâh Birsel, Kahveler Kitabı, Sel Ya-
yınları, 5. Basım 2009.

Turgay Anar, Mekândan Taşan Ede-
biyat, Kapı Yayınları, 1. Basım
2012.

Cem Sökmen, Eski İstanbul Kahve-
haneleri, Ötüken Neşriyat, 1. Ba-
sım 2013.

Osman Cemal Kaygılı, İstanbul’da
Semai Kahveleri ve Meydan Şa-
irleri, Gram Yayınevi, 1. Basım
2016.

Hakan Yalap, Klasik Türk Edebiyatı
Işığında ve Kültür Tarihimizde
Kahve ve Kahveler, İnsan ve Top-
lum Bilimleri Araştırmaları Der-

gisi, Cilt: 6, Sayı: 3. ❰
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F
atih Şehzadebaşı’nda doğan Ahmet Hamdi
Tanpınar, hocası Yahya Kemal’in “Aziz
İstanbul” dediği şehrin o estetik algısını

çok daha ileriye taşıyacak ve şehre farklı bir
gözle, ona geçmişte kalan güzel bir hatıra gözüyle
bakacaktır. Tanpınar için doğduğu, yaşadığı şehri
iyi kötü bilmek gibi tabii bir iş, İstanbul’da bir
nevi zevk inceliği, bir nevi sanatkârca yaşayış
tarzı hatta kendi nev’inde sağlam bir kültürü
oluşturur. İstanbul devamlı bir şekilde muhayyi-
lemizi işletme sihriyle bize tesir eder, hatta o
“Her İstanbullu az çok şairdir.” der. Beş Şehir’in
daha ilk bölümünde bu şehre olan bakış açısını:

“Bizim nesil için İstanbul dedelerimiz, hatta ba-

balarımız için olduğundan çok ayrı bir şeydir. O

muhayyilemize sırmalı, altın işlemeli hil ’atlare bü-

rünerek gelmiyor, ne de din çerçevesinde onu görüyoruz.

Bu kelimeden taşan aydınlık bizim için daha ziyade,

kendi ruh haletlerimize göre seçtiğimiz mazi hatı-

ralarının, hasretlerin aydınlığıdır.” diyerek tanımlar.
O, İstanbul’a tamamen sanatkârane bir gözle,
sanatı ve müziği de bu şehre dâhil ederek bakar.
İstanbul, onun için bir hatıralar şehridir. 

Onun için, eski İstanbul bir terkiptir. İstanbul
büyük küçük, yerli yabancı, manalı veya manasız
bir yığın unsurun kaynaşmasıyla doğmuştur. İs-

tanbul’un mucizesi ise bu terkip unsurlarını sin-
dirmesidir. Öyle güzel bir biçimde bunu yapar ki
gümrükten geçen her şey Müslümanlaşır. Eski
İstanbul’da elle dokunulacak kadar keskin, bizi
her duyduğumuzda, ve gördüğümüzde ona gö-
türecek şeyler vardı. Satıcı sesleri bundan biriydi.
Bu sesler bütün bir günü idare eden ve düzenleyen
seslerdi. Bu sesleri aktarması bakımından Ahmed
Rasim, Tanpınar için önem teşkil etmiş bir
isimdir. Ahmed Rasim’in “Sokaklarda Geceler”
adlı yazısını bu bağlamda hem hatırlatır hem de
önermiş olur. Eski İstanbul’da bununla birlikte
bayramlar, zengin fakir herkesin katıldığı eğlenceler,
mehtap geceleri hep İstanbul’a ait ve onunla
anılan şeylerdir. Ayrıca o dönemki İstanbul’da
kahvehaneler diğer önemli kültür ögelerindendir.
Kaç nesil ve kaç terbiye kahvehanelerde birleşmiştir.
İkbal’de veya Yeni Şark’ta kaç nesil yetişmiş,
hangi münakaşalar dönmüştür. Tanpınar’ın eski
İstanbul’a dair muhayyilesinde canlandırdığı belki
de en çarpıcı şey son kez gördüğü zavallı ve da-
ğılmış bir atlıkarıncanın kendisine: “Ya, işte böy-
leyiz, bir rüyadan artakalmanın sonu budur.”
dediği kısımdır. 

Aynı zamanda Tanpınar, İstanbul’u Roma ve
Atina gibi şehirlerden farklı ve onlardan bir
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TANPINAR’IN İSTANBUL’U
Şule KIRLAROĞLU / deneme

ONUN İÇİN, ESKİ İSTANBUL BİR TERKİPTİR. İSTANBUL BÜYÜK KÜÇÜK, YERLİ YABANCI,
MANALI VEYA MANASIZ BİR YIĞIN UNSURUN KAYNAŞMASIYLA DOĞMUŞTUR.



bakıma daha üstün görür. Tanpınar İstanbul’a
kutsal bir gözle bakıldığını da aktarır:

“Unutmayalım ki, Bursa ve İstanbul, eskiler için

Mekke ve Medine kadar mübarek şehirlerdi.” der.
Fethi görmüş ve o atmosferi içinde saklayan

bir şehir olması, selatin ve valide sultan camilerinin
en güzel tepelere kondurulmuş olması bakımından
bu tabii bir durumdur. Ayrıca İstanbul onun için
sadece anıtların ve abidelerin şehri değildir. Onun
deyişiyle İstanbul, her süsün yakıştığı bir güzele
benzer. Bu aynı Huzur’da Mümtaz’ın, Nuran’a
olan bakışı gibi bir bakıştır. İstanbul’u İstanbul
yapan diğer tüm şehirlerden farklı olarak onun
kendi içerisinde binlerce ışık oyununu, binlerce
perspektifi taşımasıdır. İşte bu ışık oyunlarıyla
onun mimarisi diğer tüm şehirlerden farklı bir
akis gösterir. Mimar Sinan’ın ve Tanpınar’ın
dediği şekliyle Sinan’dan sonra Türk mimarlığının
meşalesini eline alan Sadefkâr Mehmed Usta’nın
eserlerindeki sır buradadır, ışıktadır. Tanpınar
Sinan’ın Süleymaniye’si hakkında:

“Sinan, kendisini Süleymaniye’nin aydınlık boş-

luğuna bırakır ve kartal kanatlarının tek bir süzülüşü

ile İstanbul’un bir tarafını Boğaz’ın yarısına kadar

doldurur.” der. 
Ayrıca “bize ait olan manzaranın şimdi deha

ile tamamlanması, bu gelişmeyi bir infilak hâline
getirmesi lazımdı” diyerek Mimar Sinan’ı tekrar
tekrar över. İşte bu bağlamda İstanbul, Tanpınar
için ışığın ve yaratıcı dehanın mimari ile birleştiği
yerdir. 

İstanbul’da küçük, önemsiz gibi görünen ya-
pıların ve köşelerin de mühim bir yeri vardır.
Hatta Tanpınar’a göre iç İstanbul onlarda aran-
malıdır. Bu küçük ve yürüdüğümüzde maalesef
fark etmeden geçtiğimiz eserler için: 

“Bunlar şehrin mahremiyetinde adeta eriyip ona

karışmış hissini veren küçük camiler, medreseler,

büyüklerin yanında en mütevazı nisbetlerine indi-

rilmiş çeşmelerdir ve zaten kendileriyle değil içlerine

girdikleri terkipler güzeldirler.” der. 
Aynı şekilde örneğin basitmiş gibi görünen

bir ağaç ona göre bizim mimarimizin ve hayatı-
mızın en lütufkâr yardımcısıdır. Birkaç çınar veya
servi bizim mimarimizde asla eksik olmazdı.
Bazı mimarlarımız ise direkt olarak avluya ağacın
yetişmesi ve büyümesi için yer bırakırlardı. Ağaç,
bizim kültürümüzde çok büyük bir değer ve

emanetti. Tanpınar ise Beş Şehir’i yazdığı ta
1946’da da bu güzel şehrin ağaçsız oluşundan şi-
kâyet ediyordu. “Bir ağacın ölümü, büyük bir
mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne çare ki
biz bir asırdan beri, hatta biraz daha fazla, ikisine
de alıştık.” diyerek üzüntüsünü belirtir. 

Boğaz’a gelince o Tanpınar’a göre zevkimizin
ve duygumuzun büyük düğümlerinden biriydi.
Çünkü onun güzelliğini, bizi ona doğru çeken
şeyin ne olduğunu bulamıyorduk ve onu buldu-
ğumuz zaman sanki bir hakikati çözecektik:

“Boğaz’ın mazisi belki de aradıklarımızı yerlerinde
bulamadığımız için bizi öbürlerinden fazla çekiyor.” der. 

Tanpınar’a göre işte bu sebeplerden dolayı
Boğaz’ın kendisi sanatkârane hatta müzikaldir. 

Böylelikle anlaşılmaz ve tanımlanamaz gü-
zelliğini, kendine has kültürünü sayfalarca anlattığı
İstanbul nasıl ki Tanpınar’ın Arabistan’da tanıdığı
kadın için sular şehri ise, nasıl Tanpınar’ın babası
için selatin camileri ise, Tanpınar’ın kendisi için
de İstanbul mazidir, elle tutulacak kadar keskin
bir duygudur ve tatmaktan hoşlandığı hatıranın
ta kendisidir. ❰
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İ
stanbul’un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi
vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından neşredilen İstanbul’un Yüzleri Se-

risinin 9. Kitabı İstanbul’un 100 Şiiri, 2010 yılında
neşredildi. Güldeste, ocak ayında kaybettiğimiz
Enver ERCAN tarafından hazırlanmıştı. 

Yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi 3 bin yıl
önceye dayanan İstanbul’un, 100 şairin bakışı ile
eski semtleri, mekânları ve insanları dizelerde bir
araya getirilmiştir. Ayrıca İstanbul, binlerce şairin
kaleminden dökülmüş, muhtemelen dünyada hiçbir
kente nasip olmamış göz alıcı bir güldesteye sahiptir.
Öyle ki daha MÖ 300’lerde güzelliğine, büyüsüne
şiirler yazılmış ve tarihin her döneminde büyük
bir iltifat görmüş olan İstanbul, belki de dünyanın
en şanslı şehirlerindendir. Neredeyse bu topraklardaki
her şair, mısralarında ondan izler taşımış hatta
bazı şairler onu hiç görmeden methiyeler düzmüştür.
Bu sebeple Ercan, İstanbul’un göz kamaştıran gü-
zelliğine şiirler yazmış binlerce şair arasından seçim
yaparken bir hayli zorlanmıştır.

Eserde, özellikle İstanbul’un şiirdeki yansımasını
geçmişten günümüze en karakteristik örnekler
ile verilmektedir. Eski çağlardan günümüze önemli
isimlerden örnek vermeye gayret gösterilmiş

olmak ile birlikte adı yaşadığı dönemde pek öne
çıkmamış ancak şiirlerinde İstanbul’u mesele
etmiş şairlere de yer verilmiştir.

Bu seçki Gadaralı Meleagros’un MÖ 1. yüzyılda
yayınladığı “Güldeste”sinde yer verdiği İstanbul’un
bilinen ilk kadın ozanı Moiro ya da Byzantionlu
Moiro ile başlayıp Esrar Dede ve Yahya Kemal
Beyatlı ile devam ederek “küçük İskender” mahlaslı
akıcı, hırçın ve aykırı bir dil kullanan Derman İs-
kender Över’e kadar 100 İstanbul şairini bir araya
getirir. Şairlerin kısa yaşam öyküsü verildikten
sonra İstanbul şiirlerinden örnekler verilmiştir.
Ayrıca Klasik Türk Şiirinden alınmış eserleri oku-
yucunun daha rahat kavrayabilmesi için Rıdvan
Yakın, Sözlük bölümü hazırlamıştır.

Uygarlık tarihinin en önemli şehirlerinden
biri olan İstanbul, gelmiş geçmiş büyük devletleri,
efsunlu sarayları, inciler saçılmış gibi parlak bo-
ğazının yanı sıra kendisi için söylenmiş şiirleri
ile de dikkat çekmektedir. Medeniyetlerin beşiği
olan bu şehrin şiir âlemi birçok kültürü bir arada
sunmaktadır. İstanbul şiir seçkisi, hem büyülü
kentin şairlerinin gözünden değişimini hem de
şiirin gelişimini gözler önüne sermesiyle İstanbul
arşivi ve şiir dünyası için önem arz etmektedir. ❰

20

İSTANBUL’UN 100 ŞİİRİ
Gülsüm KUŞ / inceleme

NEREDEYSE BU TOPRAKLARDAKİ HER ŞAİR, MISRALARINDA ONDAN İZLER TAŞIMIŞ
HATTA BAZI ŞAİRLER ONU HİÇ GÖRMEDEN METHİYELER DÜZMÜŞTÜR.

Ben İstanbul’da dağıldım zerre zerre
İstanbul damla damla içimde birikti

Sezai Karakoç
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MEN DAKKA DUKKA
Yelda ÖZER / şiir

Çocukluğum,
deneysel bir kurgunun içerisinde 
köpek ve salya arasındaki o tiksinç zil sesiyle uyandı rüyalarından.
O günden beri gelecek zamanlı düşler satıyorum, 
bilicinin dükkanında. 

Takas usulü,  devşirme anılar koyuyorum tezgâha. 
Zamanın ufaladığı birkaç gençlik
toy serzenişleriyle aşındırıyor, 
ikircikli dünyamın 
biricik kapısını.
Tokmaksız dürbünüyle ucunu sivriltiyorum kalemimin.
Eşikte kalmış soyulan çöpleri sunuyorum, şimdiki zamanın hatrına
Çiğ bir sütü emdiriyorlar 
bu yaptığımla bana...

Gerçekliğin provasını oynadığım
hayallerime
esirgeyen ve bağışlayan 
koca bir el uzanıyor
Ve karalıyor yola benzeyen uzun tasvirlerini 
Şimdi asıyorum bu defteri
Dükkânın ücrasına 
zamanı gösteriyor bana
Men dakka dukka.
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KUKLA
Şeyma YILDIRIM / şiir

Kontrol edilirken 
Kaçınılmaz olan
Olandır
Kaçınılmaz
Şimdi de
Burada da
İpler yukardan aşağıyı
Kontrol eder. 

Ölmeyi seçtim 
Katlanamıyorum
Bir hakkın var
Dirilebiliyorsun dediler
Dirildim ve
Benden sonra annem ölmüş
Şaşırdım bu olana.



B
akır tencerelerin sesini hiç işittiniz mi?
Tahta kaşıkların içinde amansızca dans
edişini gördünüz mü bir çorba uğruna?

Unutulamamasının sebebi neydi diye de merak
ederim ben de çoğu zaman hatıralarımızın. Koku,
ses veya bir fotoğraftan fazlası mıydı bizim için
geçmiş? Özlem duygusunu bastırabilmek sanıl-
dığından daha zor bir müessese olacak ki çelik
tencerelerde annelerimizin yemeklerini bulamı-
yoruz. Anlatılagelince kulağa çok hoş sedalar fı-
sıldıyor; eski dostluklar, eski komşular, eski ma-
halle... Siyah beyaz yapım bir film sahnesine
denk geldiğimizde yaşadığımız çağın bize ait ol-
madığı hissi ürkütmesin sizleri. Şayet ben alıştım.
Ufacık bir nostalji kırıntısından sevdalarımı, dost-
luklarını, hatalarımı anımsayıp ağlamıyorum artık.
Gülüyorum. “Dünyada çekiyorsam ahirette ka-
zanırım” diyorum kısık sesle. Tanrının bana torpil
geçtiğini kimsecikler duymasın istiyorum.

Zehra da benim için böyle bir kadındı: Siyah
beyaz bir film sahnesine hapsolmuş ve ulaşmanın
zor olduğu eski püskü ve tatlı bir kadın. Bizim
oralarda çocuklar, mazot çeker kamyonetlerden
gizli gizli. Her an tetikte bekleyip şoförün durumu

fark etmesinden korkarak diken üstüne hallederler
işlerini. Komik biliyorum ama Zehra’yı böyle sevdim
ben: Saf, korkak ve sadık. Gaddar baba rolünde
Namık Amca vardı. Sanki bulunmaz Hint kumaşıydı
kızı. Ne vakit yanında görünsem Zehra’nın, okkalı
bir tokat yerdim akşam mahallede Namık Amca’dan. 

Saçları Namık Amca’yı bırakmış ama azimle
tutunmaya çalışıyordu Namık Amca saçlarının
bir kısmına. Dünyanın yarısını kendine göbek
yapmış, adeta İskender’in aynası gibi bizi oradan
takip ediyordu. Hiç renkli gömlekle görmedim
onu. Beyaz, kalın yakalı gömleğinin üstüne siyah
ceket giyerdi. Kunduruları vardı. Pis burunlu
kunduralar... Beni az kovalamadı yalın ayak Zeh-
ra’nın camının önünden. İyi polisimiz de Saniye
Teyze’ydi. Çok şeker bir kadındı vallahi. Namık
Amca ne vakit fark etse beni “Koş Ömer!” diye
haykırırdı ardımdan. “Evlâdım dikkat edin Namık
Bey amcanızı biliyorsun hassas bu konularda”
derdi . Malum evin tek çocuğu ve kızı olması
husumetiyle çok sevilirdi Zehra. Bizde kardeş
bol tabi. Tuttuğunu sokağa salıyordu anam. Rah-
metli ne yapsın açlığımızı unuturuz diye düşü-
nüyordu zaar (herhâlde). Baba kelimesini sözde
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ÖLÜYORUM ZEHRA!
Mehmet Kaan KASAPOĞLU / hikâye

ADINI BİLMEDİĞİM BİR DİYARA GÖÇMÜŞ VE GELEMİYORDU. NASIL GİTMİŞTİ, NİYE
GİTMİŞTİ? BİLMİYORUM! ZEHRA ÖLMEK İSTİYORDU AMA ÖLDÜRÜP GİTMİŞTİ.



gördük diyebilirim. Çünkü sima olarak babamı
pek hatırlamıyorum. Genelde evde pek rast gel-
mezdik. Zaten alkollü adamın yüzünü görüp ne
yapalım! Komik gelir şimdi söylesem ama adını
bilmediğim ağabeylerim, ablalarım var benim.
Çok bollukta büyüdük Allaha şükür! Acımız da
hüznümüz de boldu, bereket versin.

Mahallemizi çok severdim. Dik bir yokuşun
ardından sola doğru kıvrılırdı. Mahallenin girişinde
sizi Kasap Hayri karşılar, bitişiğinde Bakkal
Ahmet vardı. Kasap Hayri’nin karanfillerinden
çalıp az götürmedim Zehra’ya. Her hafta mektup
yazardım Zehra için ve mektupların içine birer
karanfil koyardım. Sebebi de çok hoşuna giderdi
Zehra’mın. Mektup adeti kadar karanfil olması
gerekir ve eğer ben mektup yazıyorsam Zehra’yla
o hafta görüşememişizdir. Anlayacağınız onsuz
olduğum zamanlarda ölü bir adamdım. Hepsinin
toplayınca kaç gün ölmüşüm Zehra için, anlaşılırdı.
Ölüm demişken ellerimde can verdi Zehra. Göz
göre göre ölüme koştu. Dil döktüm, anlattım.
Israrla kendi buyruğunu yerine getirdi. Bir sabah
ellerinden tuttum, gözlerine baktım. Anladım ki
Zehra ölmüştü. Adını bilmediğim bir diyara
göçmüş ve gelemiyordu. Nasıl gitmişti, niye git-
mişti? Bilmiyorum! Zehra ölmek istiyordu ama
öldürüp gitmişti. O zamanlar bana sorsaydınız
en büyük korkumun ne olduğunu anlamsız
gözlerle bana bakmasından çok tırstığımı söy-
lerdim. Freni patlamış bir kamyonetin önünde
ellerim ve ayaklarımdan sandalyeye bağlanmış
gibi hissettiğimi… Belki gülerdiniz. Tabi siz hiç
âşık olmadıysanız sevdiğiniz tarafından anlamsız
gözlerle izlenmenin ne derece bir hayal kırıklığı
olduğunu bilemezsiniz. Sadece bana karşı olma-
ması bu donukluğun hayata tutunmakta eller ta-
rafından az, benim tarafımdan dağlar kadar bir
etkiye sahipti. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayaca-
ğının farkındaydım. Geçmişte bile geçmişin öz-
lendiğini ilk defa Zehra sayesinde öğreniyordum. 

Öksürmekten ciğerlerimin ellerime döküle-
ceğinden çok korkmaya başladım. Debriyajı sert
antika araçların vites atarken çıkardığı sesleri
anımsatan öksürüğümle mahalledeki her kedinin
düşmanı olmuştum. Taze ve sıcak uykularının
kendini şair diye tanıtan bir dallama tarafından
bozulmasına yalnızca kediler değil mahallemizin
koruyucusu bekçi Salih Abi de pek hoş karşıla-

mıyordu. Sert, gürültülü öksürükler kanla har-
manlanınca olayın ciddiyetine varmıştım. Nedense
hiç umurumda değildi. Dünyada yapılacaklar
listemin en başında en sonunda büyük harflerle
yazılı olan kadın zaten ölmüştü. Varsın gelsin
ölüm beni de böyle götürsün dünyadan ne fark
ederdi ki… Gerçi insan düşündüğü şeyleri dünyaya
getirememekle yeteri kadar meşgul haldedir. Dü-
şüncelerinin esiri olanları yalnız ben görmüyorum.
Bir durakta sessiz sedasız oturup bineceği otobüsü
kaçıran sadece ben olmamalıyım. Aşkımdan mı?
Yoksa kaybetmekten mi? Aslında insan bir şeyleri
kaybetmekten korkmaya başladıkça derin bir çu-
kurun içine inmeye başlar. Çukurun dibine gel-
diğinde karanlıkta çukura inerken kullandığı
merdiveni bulamaz. İşte o anda zaten kaybetmiştir
her şeyini. Zehra’yı ben kaybetmekten korkmaya
başladığım gün kaybetmişim hâlbuki. Beni tanı-
madığını anladığımda kalın mürekkeple altı çi-
zilmiş oldu yalnızca gözümü alan ışığıyla “kay-
bettin” yazılı düşünce tabelâmın. 

Bu mektubu yazarken çok düşündüm. Kime
yazdığımı, niye yazdığımı? Anlar mısınız bilmem
ama hâlâ aynı evde yaşayan biriyim. Mahallemizde
değişmeyen bir tek ben kalmışım meğer. Hasta
yatağımdan kalkıp penceremin önüne gelebildi-
ğimde fark ettim. Zehra’nın oturduğu binayı
yıkmışlar. Güzel bir markete çevrilmiş. Çocuklar
falan top oynamıyor artık evin önünde. Fıldır
fıldır arabalar geçiyor. Ne kasap amca, ne bakkal
abi kalmış. Şaşaalı mağazalar almış hepsinin
yerini. Bu zamana sıkışıp kalan bir tek ben kal-
mışım. Herkesi kaybettiğim gün anlaşıldı her
şey. Hasta yatağımdan kalkıp penceremin önüne
niye gelmemişim bu zamana kadar?...

Cevabı açık değil mi? Görmezsem, duymazsam,
bilmezsem her şey aynı kalır gibi geliyordu. Ne
yazık bana. Geçmişin pençesinden yaralanıp
bugün ölüyorum. Her cuma vaziyetimi kontrol
etmeye gelen hemşire kıza da yazık. Ne çok sev-
mişti beni. Ama zaten sevmenin gereği değil mi
sevdiklerini kaybetmek. Çok bile kaldım bu dün-
yada. Kimse hoş kalmasın, kalamayacak da zaten. 

Az daha unutuyordum. Zehra’m, canım, gülüm
benim. Boynumda hazır hâlde bekleyen şu ip var
ya; işte yanına gelişimin tek yolu. Bana kızma
bak ama bilgin olsun diye söylüyorum; Sanırım
ölüyorum Zehra! ❰
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“D
ünya böylesine çir-
kinken, nasıl bu ka-
dar güzel olabili-

yorsunuz?”
Duyduğu, duyabildiği veya

duyduğunu sandığı, içinde o ana
dek bilmediği nice gizli kalmışları
dahi uyandıran, sinir uçlarından
onu uçurumlara atan, hücre du-
varlarını yıkıp işgal eden, gözü-
nün ve kolunun ferini söndüren
ve varlığını yaşadığı an’ın par-
çalanmaz akışından koparan bu
ses; onu her göründüğünde ne
yazık ki nutku tutulan masum
ve vakitsiz heykelinden, cesare-
tinin aciz bir çığlığı olarak tek
hatıraydı. Çünkü havada titreş-
tirdiği zerrecikleri dahi hissettiği
bu birkaç kelimeyi sarf eden
ağız, henüz “olabiliyorsunuz” için
açılıp kapandığı sırada, ait olduğu

bedenle -ki heykel, sertliğinden
eriyik bir muma dönmüştü o
vakit- bir günahtan kaçıyormuş-
çasına aniden kaybolup gitmişti. 

Bay Heykel’in söylerken kıv-
ranarak bulunduğu boşluğa dahi
hayalen yazdığı ve günah ad-
dederek terk ettiği kelimeler,
karşısındakine her gün ah ol-
muş, kaçarken umarsızca bı-
raktığı kol da bir müddet boş-
lukta sallanarak can çekiştikten
sonra-hayata tutunacağı daldan
kopmuştu çünkü -elinden oyun-
cağı alınan çocuklar misali-
hükmedilemez hale gelmişti.
Zira hâlâ Bay Heykel’in par-
maklarının mum terlemesinden
kalan sıcaklığını hissediyordu. 

Hadiseyi kelimelerin yan-
kısıyla oluşturduğu kısır dön-
güyle düşündüğünde, bu fikir

çarkının ezdiği zamandan da
haberi olmamıştı hâliyle. Sesin
çığ gibi düşmesinden kar tanesi
inceliğine doğru nihayete er-
mesiyle farkına varsa da geçen
zamanın içinden mi, kıyısından
mı, altından mı ya da üstünden
mi geçtiği konusunda bir sonuca
varamamıştı. Onun için zaman
sekiz kelimelik bir durakta dur-
muş,  sahip olduğu tüm acıları
buraya kadar sırtında yük nis-
petiyle taşıttığı akrep de zehrini
üstüne alabildiğine boca etmişti.
Büsbütün altında kaldığı zehri
üzerinden atma isteği başlarda
hâsıl olsa da vaziyet tam tersi
istikamette cereyan etmiş, önce
“Yine gelir belki.” gibi saf ve acı-
nası bir umudu, sonra “Tam

kaçarken niye seslenmedim ki ona

ben de!” türünden bir pişmanlığı,
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Mehmet Zahit EREN / hikâye

SESİN ÇIĞ GİBİ DÜŞMESİNDEN KAR TANESİ İNCELİĞİNE DOĞRU
NİHAYETE ERMESİYLE FARKINA VARSA DA GEÇEN ZAMANIN
İÇİNDEN Mİ KIYISINDAN MI ALTINDAN MI YA DA ÜSTÜNDEN Mİ
GEÇTİĞİ KONUSUNDA BİR SONUCA VARAMAMIŞTI.

“Arzı hal etmeye canı seni tenha bulamam
Seni tenha bulacak, kendimi asla bulamam!”

(Ulvi)



ardında da çok sevdiği sarı ve
beyaz renk motifli elbisesini
hiç giymemeye varan yaşama
sevincinin yok oluşunu getir-
mişti. Ayrıca zehir ya da yerinde
sayan zaman; pişmanlığı, “Ne

diyebilirdin, konuşabileceğini mi

sanıyordun gerçekten?” cevabıyla
katmerleştirip elbise tercihini
de vücudu kendi içine hapseden
koyu renklere teslim etmişti.
Umutsa daha zehir kendisine
varmadan âdeti olduğu üzere
sararıp solmuştu.

Merdümgiriz hâlinin büyüt-
tüğü efkârının yangınıyla fazlaca
ısındığından, çok sonraları se-
sinin de diğer insanlar için bir
anlamının kalmadığı kanısıyla
hepten kendi kabuğuna çekil-
miş, güneşi yalnızca mutlu in-
sanların hak ettiğini düşünerek
dört duvar arasında köşelere
büzülüp kendi ağını ören örüm-
cekler gibi sonu meçhul bekle-
yişine başlamıştı. Fikirlerinin
ifade edilemedikçe karardığını,
bu kararışın ses tellerine yapışıp
herhangi bir hareketlenmeye
izin vermediğini, hareketsizliğin
getirdiği sükûtu ve dipsiz sü-
kûtun boğazında açtığı yaraları
tek tek yaşadığında; beklemenin,
meşhur ozanın dediğince ce-
henneme ne kadar benzediğini
ve sıratı geçenlerin yârdan ancak
yaraya varabildiklerini anlaması
zor olmamıştı. Takatinin son
demlerini ise “Boşuna yer kabuğu

dememişler, elbet yaraya düşecek-

tim.” diyerek uysal tesellisine
harcıyordu.

Bay Heykel, telefon num-
arasını -yazdığı ilk anda zihnine
kazınmış olsa da- not aldığı
kâğıdı dakikalardır elinde tut-
tuğundan parmak uçlarına bi-
riken ter damlacıkları sayıların

rengini hafiften açmış ve kâğıdı
kendiliğinden bükülür hâle ge-
tirmişti. Bundan tam bir yıl
önce, yaklaşık dört senedir “Aş-

kın ince aklıdır gözlerle duyup

bilen.” mısraınca kalbinin çev-
resinde bir yerlerde olduğuna
inandığı sevgi gölünde yüzdür-
düğü, koruduğu, sahiplendiği,
nazarını kendisine çevirmeye
dahi kıyamadığı kuğusuna-ka-
natları elleri, göğsü boynuydu
çünkü- içini açmak için hareket
etmiş ama kader onun ördüğü
çizgide ilerlemediğinden, ken-
disine hayalinin kırıklarını ete-
ğine doldurup canını kurtarma
fırsatı vermişti ancak. Canından
usanıp fikrinden geceleri yata-
maz hale geldiği yalnızlıklarının
birinde “Numarayı ankesörlü te-

lefondan aramak” aklına yatmış,
bu yolla kendini saklayabilece-
ğini sevinçle karşılamış ve ci-
ğerlerini zorlayan tüm kelimeleri
rahatlıkla söyleyebileceği ko-
nusunda kendini epeyce ikna
etmiş olsa da bunca çabanın
sonunda hatırladığı, boşluğa bı-
raktığı ankesör kolunun etrafına
çarpa çarpa çıkardığı ses ol-
muştu.   

Bay Heykel, sene-i devriye-
sinde tövbesini bozup da tekrar
işlemeye niyetlendiği günahı
için bulunduğu mevkie geldi-
ğinde papatya deseni içindeyken
bıraktığı ankesörün orta bü-
yüklükteki marketin köşesindeki
soğuk gölgelikte sert bir kah-
verengi kaplamanın içinde ol-
duğunu gördü.

Bay Heykel’in günahının ay-
rılmaz parçalarının yeknesak-
lığına-yalnızca o ankesör, ken-
disi, aynı gün ve saat- dair
inancı “zamanda geri gidebilmiş

hissi” vermekten çok o günkü

heyecanı yakalamak istemesin-
dendi. O da kendinde fevkalade
eksilmeler hissediyor, gözyaş-
larının, avuçlarına dolan ter ile
yarıştığı üç yüz altmış beş gün-
lük maratonda açık ara galip
geldiğini biliyordu. 

Numarayı çevirirken dokun-
duğu çoğu tuşun silik, basınca
değişik gıcırtılar çıkaran ve içe
çökmüş hâline anlam veremedi
ve tekdüzeliği bozdukları için
biraz hayıflandı. Aynı zamanda
tuşların bundan önceki temiz-
liğini ve parlaklığını aklına ge-
tiremeden de edemedi. Tekdü-
zeliği devam ettirerek sözlerinin
başındaki soru cümlesini harfi
harfine dile getirip zor da olsa
bekledi. Kısa sessizliğin ardın-
dan yer yer kesilen ve kupkuru
odunların alevi tattıklarında çı-
kardığı sesten farksız ve aynı
zamanda sancılı çıtırtılar duydu.
Devam eden çıtırtılar üst üste
yığıldıkça ses boğuk, yoğun ve
hırıltılı bir hal almıştı. Sesin
kulağını iyice rahatsız etmesi
üzerine elinden kayıp gitmeye
alışık olan ahizeyi usulünce ye-
rine astı. Günahından bu defa
ona kalan, gözünün önündeki
metal yığınının içinde aşama-
dığına kesin kanaat getirdiği
topaklanmış bir kördüğümün
varlığını kabullendiren garip
hissiydi. 

Bay Heykel sonraki sene
arayacağı numaranın kullanım
dışı olduğunu dahi öğreneme-
den servis dışı kalan ankesöre
uzun uzun bakıp ona dokuna-
madan, boynu bükük vaziyette,
usulca geri döndü. Uğradığı bu
yorgun vedaya dayanamayan
ankesör de birkaç gün sonra
işlev göremez hale geldiğinden
yerinden sökülmüştü. ❰
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A
idiyet: Ait olma, ilişkinlik (İsim). Dört
hece yedi harften oluşan bu kelime he-
pimiz için farklı anlamlar ifade ediyor

muhakkak. Kimisi hiçbir yere ve beşere aidiyet
duygusu taşımazken kimisi de bütün varlığıyla
köklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Benim için aidiyet
duygusunu tamamen karşılayan kelime ise doğup
büyüdüğüm yer olan Beykoz’la anlam bulur. Beni
ben yapan ömrümde uzun süreli bir uzaklaşma
yaşamadığım bu yerde annem ve babam da doğ-
muş, büyümüş ve köklerini sağlamlaştırmak üzere
evlenmişlerdir. Ben de ilk adımlarımı bu semtte
attım, burada okula gittim ve burada görev yapı-
yorum. Belki de bu bir vefa borcudur bilemiyorum
ama başka yerlere gittiğimde buraya bir özlem
duyuyorsam “Ben buraya aidim.” demekle  hak-
lıyım değil mi? 

İstanbul içinde adeta bir sayfiye yeridir Beykoz.
Yeşilin en güzel tonlarını barındıran   koruları,
ormanları ve  köyleriyle; mavi, turkuaz ve laciverti
bütünleyen Boğaz manzarasıyla diğer semtlerin
keşmekeşinden kolayca sıyrılır. Geleni Kanlıca’da
yoğurt yemeden, sahilin tadını aldırmadan, Hidiv
Kasrı’na, Mihrabat Korusu’na, Anadolu Kavağı’na
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AZİZ İSTANBUL'DA BİR SAYFİYE
Merve KÖKEN / gezi

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN EN ÜRETKEN DÖNEMLERİNİN YAŞANDIĞI BU EVDE
ŞİMDİLERDE ONUN İZLERİNİ BULAMAMAK HÜZNÜ, İÇİMİZİ BURKAR.

❱ Orhan Veli’nin doğduğu ev



uğratmadan uğurlamaz. Belki de sizi öylesine
büyük bir sihre bular ki gitmek istemez, Polo-
nezköy’de alırsınız soluğu. Birkaç gün şehirden
uzak sakin bir tatili hak etmişsinizdir. Kim bilir
belki de Beykoz Çayırı’nda   bir tanıdık görür
sohbete dalarsınız. Oraya kadar gitmişken Me-
cidiye Köşkü’ne uğrar tarihin tozlu sayfalarında
ufak bir serüven yaşarsınız. Nereye giderseniz
gidin sizi çepeçevre saran alabildiğine bir yeşillik
eşlik edecektir sizlere. Bu tadı alabilen, huzuru
doğada bulabilen herkes için ideal bir mekândır
Beykoz. Oldukça eski bir yerleşim yeri olan bu
semtte Garipçiler’in en başarılı en çocuksu en
haylazı olan Orhan Veli de doğmuştur. Yalıköy
yokuşundaki sanatçının doğmuş olduğu ev, sa-
natçının bebeklik ve çocukluk dönemlerine şahit
olmanın gururuyla bakar bizlere. Biz Beykoz’daki
sanatseverler o evin bir müze veyahut anı evi
haline geleceği günleri beklerken  oradan biraz
uzakta Yazı Makinemiz Ahmet Mithat Efendi’nin
yalısı tüm ihtişamıyla bizlere göz kırpar. Gaze-

tesinden evine gelen Ahmet Mithat’ın bütün
yorgunluğunu Beykoz sahilinin dalga sesleri ve
bu ev gidermiştir belki de. Ahmet Mithat Efen-
di’nin en üretken dönemlerinin yaşandığı bu
evde şimdilerde onun izlerini bulamamak hüznü,
içimizi burkar. Ancak semtimizin sembol yapı-
larından biri olan bu yalı geçmişin izlerini taşıması
bakımından çok önemlidir. Geçmişin izleri de-
mişken Anadolu Hisarı’nın burçları arasından
Göksu’ya ulaştığımızda bir zamanlar burada ya-
şanan seyranları düşünerek Boğaz manzarasını
seyretme keyfine erişiriz. Göksu Nehri kenarına
toplanmış olan irili ufaklı pek çok mekânda
huzuru bulmak mümkündür. 

Diğer İstanbul semtlerinden en büyük farkı
olan kaostan uzak sakinliği ile tanınan bu yere
ister istemez objektif olamıyorum. İstanbul’un
başlı başına mükemmeliyetle örülü birçok böl-
gesinden biri olan Beykoz’u bu sayımız için
seçtim. Umarım bu güzellikleri sizler de yerinde
görmek istersiniz. ❰
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❱ “Eylül” romanında bahsedilen
  tarihî Beykoz Çayırı



S
imeon Trayçev Radev’in İstanbul ve Ga-
latasaray Lisesi yıllarını anlattığı hatıratı,
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Resneli Bul-

gar Bir Talebenin Hatıraları 1879-1898 adıyla
Georgi P. Konstandov’un çeviri ve açıklamalarıyla
Kronik’ten Haziran 2018’te çıktı. Yedi bölümden
oluşan eserin ilk dört bölümü, hatıratı okurun
daha iyi anlayabilmesi için anıların geçtiği
dönemi anlatıyor. Bu bölümlerde sadece siyasî
tarih değil, genel çerçevede İstanbul’un, özelde
ise imparatorluğun başkentindeki Bulgarların
sosyal hayatı aktarılmış. Kısa olmaları ve yarı
akademik bir dille yazılmaları hasebiyle okuyu-
cuyu yormuyorlar.

İlk bölüm olan “19. Asır Boyunca İstanbul ve
Çevresinde Cemaat Oluşturan Bulgarlar”da, İs-
tanbul’da diğer gayrimüslim halklar gibi Bulgarların
nasıl burada yer edindikleri ve  “Bulgar Cemaati
Birliği” adında bir topluluğu nasıl kurdukları an-
latılıyor. Bu topluluğun 1848-1872 seneleri ara-
sında neredeyse Bulgarların imparatorluktaki
temsil organı hâline geldiğine özellikle değinilmiş.
“Bağımsız Bulgar Kilisesi’nin Kuruluşu” adlı
ikinci bölümde, Osmanlı’nın “millet” sistemi ve

dinî kimliğe bağlı olan bu sistemden Bulgarların
milliyetçiliğin doğuşuyla nasıl rahatsız olduklarına
değinilerek Bulgar Kilisesi’nin kuruluş hikâyesi
anlatılmaktadır.

Üçüncü bölüm “Bulgar Cemaat Birliği İle
Ekzarhane’nin Bulgar Gençlerinin Eğitimleriyle
İlgili Çalışmaları”, İstanbul’da 1857 senesinde
açılan ilk Bulgar okuluyla başlıyor. Nitekim bu
okulun kurulmasının ardından devam eden faa-
liyetlerle İstanbul’un Bulgarlar için önemli bir
millî eğitim merkezi hâline geldiği aktarılmış.
Kısa bir bölüm olan “Askeri Tıp Okulu (Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şahane” adlı dördüncü bölümde
de Tıbbiye’nin kısa tarihi, Bulgar öğrenciler açı-
sından anlatılmış.

“Simeon Radev ve Erken Dönem Anıları”
başlıklı beşinci bölüm, yazarın anılarının önemi
ve hatıratını yazmaya karar verişi ile başlıyor.
Radev’in çocukluğu ve Resne’de gittiği ilk mektep,
Ohri’deki mektebi, Manastır ve burada okuduğu
rüştiye, en nihayetinde de İstanbul’a yolculuğu
kendi hatıratından pasajlarla yer almakta. 

“Bulgarca öğretmenimiz Lev Ognenov ise Robert

College mezunuydu; hali, tavrı ve davranışlarıyla
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GALATASARAY MEKTEB-İ SULTANİSİ
Ufuk AYKOL / inceleme

OKULDA MİLLİYETÇİLİK TASLAYAN VE BUNU ALENEN ORTAYA KOYAN TALEBELER DE
EKSİK DEĞİLDİ; BUNLAR FANATİK RUMLARDI! BAZEN TÜRK TALEBELERİ TAHRİK
EDECEK KADAR İLERİ GİTMEKTEN ÇEKİNMEYENLER DE ÇIKARDI.



çok farklı ve seviyeli bir ortamda yetiştiği hemen
fark edilirdi! Ona hayrandım! Müthiş bir hitabet
gücüne sahipti. Sonradan bu özelliğin Robert
College’de verilen, topluluk önünde konuşma dersleri
‘Oratorical Contest!’ sayesinde kazandırıldığını öğ-
rendim.” (s. 55)

Radev’in Ohri’deki Bulgarca öğretmeni hak-
kında bu söyledikleri aslında İstanbul’a gelene
kadar okuduğu mekteplerdeki hocaları açısından
bir örnek teşkil etmektedir. Çünkü okuduğu
mekteplerdeki öğretmenler hakkında her zaman
olumlu notlar almış ve onların bilgili, iyi eğitimli
olduklarına çoğu kez değinmiştir.

Altıncı bölüm olan “Mekteb-i Sultani Anıları”
aynı zamanda kitabın en uzun bölümü. Radev’in
okuldaki anılarında II. Abdülhamid döneminin
siyasî ve toplumsal tarihinin bir panoramasını
görmek mümkün. Soğuk ve çoğu zaman renksiz
belge tarihçiliğinin aksine bu anıları okumak ol-
dukça keyifli de. Radev, Galatasaray Lisesinde
öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını be-
lirtiyor: 

“Talebelerin mektepte hiçbir şey için ilgilenmeleri

gerekmezdi. Lüzumlu her türlü elbise, iç çamaşırı,

ayakkabı, kitap kâğıt, defter, kalem, mürekkep ve

ders araç gereci, yönetim tarafından temin edilirdi.

İki kat elbisemiz bulunurdu: daha sade olanı

mektep binası içinde giyerdik, dışarısı için ise

birer üniformamız vardı. Cumartesi öğleden önce,

pazar günleri ise bütün gün dışarıda kalabilirdik.

Cumartesi günleri ütülü üniformalarımızı ve bir

torba içinde de değiştirmek için gerekli iç çama-

şırlarımızı yataklarımızın üzerinde hazır bulur-

duk.” (s. 64) 

1897 Türk-Yunan Harbi sırasında İstanbul’daki
ve okuldaki Rumların provokasyonları da Radev’in
anılarında oldukça dikkat çekicidir: 

“Okulda milliyetçilik taslayan ve bunu alenen

ortaya koyan talebeler de eksik değildi; Bunlar

fanatik Rumlardı! Bazen Türk talebeleri tahrik

edecek kadar ileri gitmekten çekinmeyenler de çıkardı.

Türk-Yunan Savaşı sırasında, galibiyetten o kadar

eminlerdi ki alenen zafer çığlıkları atmaktan sanki

tuhaf bir zevk duyarlardı! ‘O stolos elinikos’un, yani

Yunan Donanması’nın benzersiz zaferler kazana-

cağını, haykırıyor, Türk askeri gemilerinin ise denizin

dibini boylayacaklarını söyleyip Türklerle alay edi-

yorlardı! Türk talebelerin bu duruma içerlememeleri

mümkün değildi ama hangi duygular içinde bulu-

nurlarsa bulunsunlar bunları açığa vurmaz ve

kavga çıkarmazlardı. Muhtemelen, ülkedeki rejim

insanlara, şartlar ne olursa olsun, susmayı benim-

setmişti!” (s. 80-81)

Yedinci ve son bölüm olan “Ekzarh Yosif ’le
İstanbul’da Görüşmem ve Onun Son Nasihatleri”,
Radev’in velinimet olarak gördüğü Ekzarh Yosif ’i
ve onunla görüşmesini anlatıyor. Galatasaray Li-
sesinde ekzarhanenin sağladığı bursla okuyan
her Bulgar öğrenci gibi  Radev de Ekzarh Yosif ’e
çok yüksek saygı ve minnet duyuyordu.

Radev’in hatıratı sadece Galatasaray Lisesinin
tarihi değil, Tanzimat dönemi Osmanlı sosyal
hayatının tarihi için de çok önemli bir kaynak.
Neşredilenin sadece hatıratının küçük bir kısmı
olmasına üzüntü duymakla birlikte, tamamının
da Türkçeye tercüme edilip yayınlammasını dili-
yorum. ❰
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