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ÝSTANBUL VE TÜKENEN AZINLIK HAYATLARI YA DA
OLÝVO’DAN “VIY LO” SOKAÐINA
Murat CANO
Nasýl ki Tarihi Yarýmada’dan, Galata ve Pera’dan
sözedilmeden Ýstanbul kenti anlatýlamazsa, Osmanlý
döneminde “zýmmi”, Cumhuriyet döneminde “azýnlýk”
olarak ifade edilen Gayrimüslimler’den sözetmeden de
Ýstanbul’daki hayat anlatýlamaz.
Ýstanbul ve Gayrimüslimler, yahut Ýstanbul ve azýnlýklar
konusu; bu yazýya sýðmayacak kadar geniþ ve incelikleri
olan bir konudur. Ýþin tadýný kaçýrmadan, yapabildiðimce
konuyu özetlemeye çalýþacaðým. Özetlerken de
“Konstantinopolis”i, Ýstanbul’u anlatmýþ olan “yerliyabancý” herkesten yararlanacaðým.
Fetihten 24 yýl sonra 1477’de Sultan adýna Ýstanbul
Kadýsý tarafýndan yaptýrýlan hane sayýmý sonucuna göre
Ýstanbul ve Galata’da Müslümanlar’ýn oturduðu 9.486 ev
var. Rumlarýn 3.743, Musevilerin 1647, Ermenilerin 434,
Ermeniler’den görünen Karamanlýlar’ýn 384, Frenkler’in
332, Kýrým’dan gelen Hýristiyanlar’ýn 267 ve Çingeneler’in
ise 31 evi bulunuyordu. Demek ki o tarihte Ýstanbul’un
toplam hane sayýsý 16.324 imiþ. Bunun; %41’i zýmmi
denilen gayrimüslimlere %59’u müslümanlara aittir.
O sýrada Kapýkullarý hariç Ýstanbul’un nüfusu 80.000
civarýndaydý. Ýstanbul’un sokaklarýnda Türkçe ve
Arapça’nýn yaný sýra Rumca, Ermenice, Ýtalyanca,
Fransýzca, Arnavutça, Bulgarca ve Sýrpça konuþulurdu.
Giyimlerinden, Müslüman
ayýrdedilebilirdi.
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Beyaz ya da yeþil sarýkla sarý papucu sadece Müslümanlar
giyebilirdi. Rumlar, Ermeniler ve Museviler sýrasýyla gök
mavisi, lacivert (daha sonra kýrmýzý) sarý þapkalarý ile
bunun yaný sýra siyah, eflatun ve mavi papuçlarýyla
Müslümanlar’dan ayrýlýrlardý. Dini azýnlýklarýn kýyafetlerine
iliþkin kurallar, 19. yüzyýla kadar düzenli olarak belirlenirdi.
19. yüzyýlda kýyafet yasalarý kaldýrýldý.
Ýlk Ermeni matbaasý, 1567 yýlýnda Yenikapý yakýnýndaki St.
Nicholas Kilisesi’nde kuruldu ve yalnýzca üç yýl yaþadý.
Ýlk Rum matbaasý, Ýngiliz Sefiri’nin Galata’daki
Sefarathanesi’nin yanýnda, 1627’de kuruldu. Bir yýl sonra
Yeniçeriler tarafýndan yýkýldý.
“Konstantinopolis” bir antitezler þehriydi ve öyle de
kaldý. Müslümanlar için mukaddes bir þehir oldu. Ayný
zamanda, Ortodoks Hýristiyanlar için de mukaddes bir
þehirdi. Son Bizans Ýmparatoru, ordularýna seslenirken
Konstantinopolis için; “Büyük Konstantin’in kurduðu
ve Meryem Ana’ya adadýðý bu þehir” dememiþ miydi?
Þehir, sayýsýz mukaddes emanetle doluydu. Bunlarýn
arasýnda Meryem Ana’nýn elbisesi ve yanlarýna saygýyla
varýldýðýnda O’nu çarmýhýn üzerinde görmenizi saðlayan
mor pelerin, mýzrak ve çarmýha gerildiði sýrada Ýsa’ya
sunulan sünger ve kumaþ bulunuyordu. Diðer emanetler
arasýndaysa son yemek sýrasýnda kullanýlan masa, Nuh’un
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Gemisi’nin kapýlarý ve Havari Andreas’ýn bedeni vardý.
Emanetlerin çoðu, 1204 ve 1453 yýllarýndaki yaðmalar
sýrasýnda yokolmuþtur ama, kutsiyet havasý yerinde
kaldý”. (1)
Osmanlý tarihi boyunca Ýstanbul’un nüfusu yaklaþýk %
58 Müslüman, % 42 Hýristiyan ve Musevi olarak kaldý. 1547
yýlýnda Ýstanbul’da 67, Galata’da ise (çoðunluðu Katolik
olmak üzere) 10 kilise faal durumdaydý. 1640 yýlýna
kadar Franksiskenler’in, Dominikenler’in, Cizvitler’in ve
reformasyon karþýtlarýnýn belkemiði olan Kapusenler’in,
Galata’da ayrý ayrý kiliseleri vardý. Ýsa’nýn Bedeni (Corpus
Christi) Yortusu ve Noel kutlamalarý sýrasýnda kendini
kýrbaçlama seanslarý da dahil olmak üzere Katolikler’in
sokak alaylarý görülebilirdi.
Ortodoks Kilisesi þehrin yaþamýnda daha önemli bir yer
tutmuþtur. Her Epifani’de, yani ocak ayýnýn altýncý günü
yapýlan Ýsa’nýn vaftizini temsilen haçýn suya atýlmasý
sýrasýnda Arnavutköy, Tarabya ya da baþka bir seçkin
Ortodoks kasabasýnda toplanan coþkulu bir kalabalýðýn
önünde boðazýn sularý bir rahip tarafýndan takdis
edilirdi. Rahip elindeki Ortodoks Haçý’ný bütün gücüyle
denize fýrlatýrdý, hemen ardýndan yarý çýplak delikanlýlar,
kayýklarla denize açýlmýþ vaziyette, kendilerini izleyen
Rumlar’ýn tezahüratlarý arasýnda suya dalardý. Haç’ý bulan
ve diðerlerine kaptýrmadan kýyýya çýkan genç, kapý kapý
dolaþýp baðýþ toplar ve yýlýn geri kalan bölümünde
talihinin iyi gideceðine inanýlýrdý. Rumlar her Paskalya
Yortusu’nda üç gün boyunca, Fener ve Pera gibi
çoðunlukta bulunduklarý mahallelerde sokaklara çýkar
ve okulu tatil olmuþ öðrencileri andýran bir coþku ile
dans ederlerdi. “Konstantinopolis”de o üç gün süresince
sadece coþku ve þenlik olurdu.
Yeni bir Patrik seçimi, masraflý da olsa (Osmanlý
yetkililer giderek daha yüksek vergi talep ediyordu),
baþpiskoposlardan oluþan bir konsey tarafýndan düzenli
olarak gerçekleþtirilirdi. Bu iþe hevesli o kadar çok aday
vardý ki, 1595 ve 1695 yýllarý arasýnda Patriklik, sadece
otuz bir kiþi arasýnda altmýþ bir kez deðiþti.
“Konstantinopolis’in esasý olan çok kimlikli yapý, yeni
Patrik’in tayin beratýný aldýktan sonra saraydan dönüþü
sýrasýnda gözle görülür bir hal alýrdý. At üzerindeki
Ortodoks rahipleri ve Yeniçeriler eþliðinde yürüyen
Patrik, siyah tören elbisesinin üzerine parlak bir Osmanlý
kaftaný giyerdi. Patrik Kilisesi’nin önünde Vezir-i Azam
katiplerinden biri tayin emrini okur ve kendisini kilisenin
ortasýnda bulunan Patriklik tahtýna götürürdü (tahtadan
yapýlmýþ, sedef ve fildiþi kakmalý, kaftan kadar Osmanlý
bir tahttý bu). Ayinin ardýndan, Patrik, eski patrikler
ile metropolitlerin kutlamalarýný kabul ederdi. Kiliseyi
dolduran halk Patrik’in elini öper, takdis eder ve olayýn
þerefine mumlar yakardý.” (1)
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“Bizans
imparatorlarýnýn
gizeminin
mirasçýsý
durumundaki Patrik’in hizmetinde, uydu bir maiyet ve
idari kurul bulunurdu.” (1)
“Ekümenik Patrik’in etki alaný Sultan’ý da geride býrakarak
Ortodoks Gürcistan’a ve Moskova Prensliðine kadar
uzanmýþtý. Hac güzergahlarýndan biri Müslümanlar’ý
Konstantinopolis’den Mekke ve Medine’ye götürüyorsa,
diðeri
de
Hýristiyanlar’ý
“Kutsal
Rusya”dan
Konstantinopolis’e getiriyordu. Buraya gelmelerinin tek
nedeni þehrin Kudüs yolu üzerinde olmasý deðil, ayný
zamanda Ortodoks mabetlerini ve emanetlerini ziyaret
etmekti. Þehir bunun yaný sýra Ýskenderiye, Antakya ve
Kudüs patriklerinin de katýldýðý, düzenli Ortodoks Kilisesi
Konsülleri’ne sahne oluyordu.” (1)
Ýstanbul’un nüfusu 1689 yýlýnda 600.000 iken nüfusun %
58’i Müslüman, % 34’ü Ortodoks ve Ermeni, % 8’i Musevi
idi. Nüfus, 1885 yýlýnda 870.000’e ulaþtý. Bunun % 44’ü
Müslüman, % 18’ü Ortodoks-Rum, % 17’si Ermeni, %
5’i Musevi ve % 16’sý diðer Gayrimüslimlerdi. 1914’te
1.020.000 kiþiye ulaþan nüfusun % 49’u Müslüman, %
22’si Ortodoks, % 25’i Ermeni, % 4’ü Musevi idi. Nüfus,
1920’de 999.000’di. Bu nüfusun % 56’sý Müslüman, %
20’si Ortodoks-Rum, % 8.5’i Ermeni, % 4’ü Musevi ve
% 12.5’i diðer Gayrimüslimlerdi. 1927’de 694.292 kiþiye
düþen nüfusun % 65’i Müslüman, % 11’i Ortodoks, %7’si
Ermeni, %7’si Musevi ve % 10’u diðer Gayrimüslimlerdi.
1950’de nüfus 1.035.202 kiþiydi. Bu rakamýn % 80’i
Müslüman, % 10’u Ortodoks, %5’i Ermeni, % 5’i
Musevi’lerden oluþuyordu. Nüfus, 1965’te 1.541.695 idi.
Nüfusun % 91’i Müslüman, % 3’ü Ortodoks, % 3’ü Ermeni,
%3’ü Musevi idi. 1980’de 4.741.890 olan nüfusun % 97’si
Müslüman, %1’i Ortodoks, %1’i Ermeni, % 1’i Musevi idi.
(2)
Lozan Konferansý kayýtlarýna göre Ýstanbul’da yaþayan
Rumlar ile Batý Trakya’da yaþayan Türkler dýþýndaki
1.600.000 Rum ve 350.000 Türk’ün mecburi deðiþimini
(göçünü) zorunlu kýlan “ahali mübadelesi”nden sonraki
ilk sayým olan 1927 tarihli nüfus sayýmýna göre Türkiye’de
257.814 Hýristiyan yaþamaktadýr. Bu rakam, genel
nüfusun % 1.94’üdür. 1935 sayýmýnda Hýristiyan nüfus
226.167’ye, 1945 sayýmýnda 202.044’e düþmüþtür. Bu
rakamlar sýrasýyla genel nüfusun % 1.4’ü ile % 1.09’una
tekabül etmektedir.
Hýristiyan nüfustaki en büyük gerileme, 1935 ile
1965 sayýmlarýnda belirginleþmektedir. Nüfusta; ilkinde
31.814, ikincisinde yalnýzca Ýstanbul’daki Ortodoks
nüfusta 21.000 kiþilik azalma meydana gelmiþtir. Bu
durumun temel nedenleri; önce Ýstanbul’da baþlatýlan,
sonra ülkede yaygýnlaþtýrýlan “Vatandaþ Türkçe Konuþ”
Kampanyasý, 20 Kur’a Ýhtiyarlar Olayý, Mecburi Ýskan
Yasasý, Türk Tarih Tezi, Güneþ Dil Teorisi, 1932 yýlýnda
yürürlüðe giren Türkiye’de Türk Vatandaþlarýna Tahsis
Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkýndaki Kanun, 1934 tarihli
Trakya Olaylarý ve ayný tarihli Soyadý Kanunu, 1944
yýlýnda yürürlüðe sokulan Varlýk Vergisi Yasasý ve 1955
yýlýnda yaþanan 6-7 Eylül Olaylarý ile 1964 yýlýndaki Kýbrýs
Krizi’dir.
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1927 sayýmýna göre 52.987’si erkek, 66.835’i kadýn
olmak üzere toplam 119.822 kiþi Rumca konuþmaktadýr.
Bunun 91.902’si Ýstanbul’da, 7.938’i Çanakkale’de, 7531’i
Ýzmir’de, 1513’ü Balýkesir’de, 1324’ü Antalya’da, 1322’si
Aydýn’da yaþamaktadýr. Bozcaada’da (Tenados) yaþayan
toplam nüfusun 1.000 kiþisi ile Gökçeada’da (Ýmroz)
yaþayan toplam nüfusun % 97.5’i olan 6.555 kiþi
Rumlar’dan meydana geliyordu.
Cumhuriyet Dönemi ilk sayým sonuçlarýna göre Rum
nüfus, Ýstanbul nüfusunun 12.3’ünü oluþtururken bu
oran 1965 sayýmý sonuçlarýna göre % 1,5’e düþmüþtür.
1998 yýlýnda yapýlan, Rum Vakýflarý yöneticilerinin
belirlenmesine iliþkin seçmen kütüklerine göre
Ýstanbul’da yaþayan 18 yaþýn üzerindeki Rum nüfus,
3.850 kiþidir. Onsekiz yaþýn altýndaki Rum nüfus ise
400 kiþi civarýndadýr. Bütün azýnlýklar bakýmýndan
özetlemek gerekirse, 1998 itibariyle Türkiye’de; 4.250
Rum Ortodoks, 15.000 Süryani, 75.000 Ermeni Ortodoks,
3.000 Ermeni Katolik, 50 Ermeni Protestan, 300 Bulgar
Ortodoks, 1.500 Protestan, 20.000 kiþi civarýnda Musevi
bulunmaktadýr.
“Beyoðlu’nun ilk çekirdeði Galata’dýr. Kozmopolit bir
liman kenti olan Galata, 1267’de Bizans’dan ayrýlýyor
ve Galata’ya Venedikliler hakim oluyor. 1453’de Galata,
savaþmadan Osmanlýlar’a teslim oldu. 1477’deki nüfus
sayýmýna göre Galata’nýn % 38’i Ortodoks Rum, % 22’si
Katolik Avrupalý, % 5’i Gregoryen Ermeni, % 35’i ise
Müslüman’dýr. Galata’daki Cenevizliler, ayrýcalýklý haklara
sahiptirler. Bu ayrýcalýklar 1669 yýlýnda sona erdirilmiþtir.
17. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ýstanbul’u inceleyen ve
anlatan Robert Mantran bu konuda þöyle demektedir:
“Galata, Ýstanbul semtinde imkansýzlar þehri olarak
belirmekte... Yabancýlar, Galata’da yoðunlaþmaktadýr.
Neredeyse tüm yabancý ülkelerin büyükelçilik binalarýný
kurduðu, önce Galata sonra da Beyoðlu, Osmanlý
Ýmparatorluðu’nun Batý’ya açýlan penceresi oldu.” (3)
“Galata’nýn kuzeyinde kalan bölgeye Bizans çaðýnda
Grekçe “öte, ötesi” anlamýna gelen “peran” sözcüðünden
esinlenerek, Pera deniliyordu. Biz, bugün Galata ve
Pera’nýn bulunduðu alanlarýn ikisine birden Beyoðlu
diyoruz. Hristiyan Osmanlýlar ve Avrupalýlar Pera adýný
kullanýrken, Türkler yöreye Beyoðlu demiþlerdir. 1925
yýlýnda kent ve mahalle adlarýnýn Türkçeleþtirilmesi
sýrasýnda Pera adý kaldýrýlmýþ, yalnýzca Beyoðlu adý
býrakýlmýþ, ancak Galata adýna dokunulmamýþtýr.” (3)
Beyoðlu 1955’de bitti. “Beyoðlu bugün de var, binalar
da var. Yani sahne var, dekor var ama bu sahne ve
dekorda oynayabilecek artistler yok Bugünkü artistler
Pera’yý oynayamaz. Neden? Çünkü Peralý gibi düþünmek
lazým, bu insanlar Peralý gibi düþünemez ki”. (4)
Marmara isimli Ermeni gazetesinin sahibi ve baþyazarý
Haddeler: “Aslýnda gazetemiz arka sayfasýndan okunmaya
baþlanýr, çünkü tüm sayfa ölüm ilanlarýyla dolu.” diyor.
“Beyoðlu’nu Beyoðlu yapan, onu yalnýz ülkemiz için
deðil, tüm dünya için önemli kýlan, uygarlýðýn, bilimin,
demokrasinin,
sanatýn
kýsaca
insanoðlunun

TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413 - 2001/3

45

TMH

KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

mutluluðunun temeli olan bir niteliðiydi. Bu nitelik, çok
sesliliðin, çok renkliliðin günlük yaþama yansýdýðý bir alan
oluþturmasýydý. Burasý, çok çeþitli ve görkemli kültürlerin
günlük yaþamýn vazgeçilmez ve tümü ile kapatýlamaz
kapýlarýnda, birbirleri ile karþýlaþtýklarý, birbirlerine göz
atýp el verdikleri bir alan olmuþtur.
Bu kültürler
Beyoðlu’nda günlük yaþamýn yalýn ama çok þeyler
borçlu olduðumuz, sonsuza uzanan ölümsüz çerçevesi
içerisinde birbirleri ile iliþkide bulundular, zenginleþtiler.
Çok deðiþik kültürler burada eski günlerden beri
dünyanýn pek çok yerinde bugün bile görülmesi zor bir
hoþgörü içinde özelliklerini koruyarak birarada yaþadýlar.”
(3)
Beyoðlu’nda geçerli bütün lisanlar konuþuluyor, hatta
sekiz lisan bilen bile var. 18. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
Ýstanbul’da bulunan Lady Montegu þöyle anlatýyor:
“Bulunduðum yer tam bir Babil Kulesi’ne benziyor.
Beyoðlu’nda Türkçe, Rumca, Yahudice, Ermenice, Arapça,
Acemce, Felemenkçe, Fransýzca, Rusça, Slavca, Utahca,
Almanca, Ýngilizce, Ýtalyanca ve Macarca konuþuluyor.
Subaylar Arap, oda hizmetçisi kýzlar Rus, uþaklar Rus,
Fransýz-Alman, çocuðumuzun süt ninesi Ermeni, aþçýbaþý
Ýtalyan, yeniçeri muhafýzlar Türk.”
“Tokatlýyan Otel’indeki dansingler banal olmaya baþladý.
Çok sýkýlýyorum. Artýk haftanýn dört akþamý Pera
Palas’tayýz. O muhteþem saray dekoru içinde Rus Votkasý
içiyoruz ve orkestra dans çaldýðýnda dansa kalkýyoruz.
Pera Palas’ýn önünde dakikada bir tramvay geçiyor.
Pera’da on dakikada tam yedi otomobil saydým. Bu
ne kalabalýktýr, bu ne gürültüdür Monþer, insan kendini
Paris’te sanýyor.” (5)
“Galata ve Pera’da fuhuþ her zaman bulunmakla birlikte
1856- 1858 yýllarý arasýnda ilk yasal genelevler açýlmýþtý.
1879 yýlýnda 6. Daire-i Belediye, fuhuþla mücadele etmek
amacý taþýdýðý ileri sürülen bir komisyon kurdu. Gerçek
amaç fuhuþla mücadele deðil artýk Ýstanbul’a sýk sýk
geleceði düþünülen yabancý donanmalarýnýn askerlerinin
eðlence yeri olacaðý anlaþýlan bölgede bu askerlerin
saðlýðýný korumaktý.” (3)
“Röportaj yapmaya gidiyorum. Hem de kiminle? Beyoðlu
ile. Köprüde düþündüm: atar, tutarým, veriþtiririm.
Ahlaksýzlýðýndan, kumarýndan tutun da meþhur bir
sokaðýna randevu evine, sürtük Ayten’ine, sapýk
Katina’sýna, eroinmanýna, sarhoþuna meyhanesine,
godoþuna, hovardasýna, ilaahirisine, aðzýmý açar, gözümü
yumabilirim. Ukala, günahsýz, ahlaklý, terbiyeli gözükmek
için riyakar maskemi takar, üç beþ okuyucu avlayabilirim.
Hayýr! Beyoðlu’nu batýrmak yermek kadar kolay þey yok.
Beyoðlu’nu övmek zor. Ýyi röportajcý Beyoðlu’na söver.
Ben acemi röportajcýyým Beyoðlu’nu öveceðim. Kötü
sokaklarýný kötü insanlarýný, sarhoþunu, meyhanesini,
her þeyini, her þeyini öveceðim.” (6)
1920 Yýlý’nda Tarlabaþý’nda doðan ve Balýklý Rum
Hastanesi’nin “týmarhane” þefi olan Vasil Yaðcýoðlu, bakýn
neler anlatýyor: “Saat beþ. Atlý arabalar Tarlabaþý’nýn ara
sokaklarýndan çöp topluyor. Sonra yoldan zerzevatçýlar
geçiyor, þarký söyler gibi Rumca baðýrýyorlardý: “Pýrasa,
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lahano”. Sonra, Arnavut ciðercisi geliyor, atýn üzerinde
iki tel dolap. Biri saðýnda, diðeri solunda. Ciðercinin
peþinde Tarlabaþý’nýn bütün kedileri. Arkasýndan tablada
muhallebi satanlar, salepciler, dondurmacýlar geçiyor.
Ayrý bir rengi vardý Tarlabaþý’nýn. Elbet o zamanlar
lahmacun yoktu. Kimse kokusunu bile bilmiyordu.
Dondurmacýlardan sonra sýra suculara gelirdi. Arkasýndan
Yahudi mezuracýlar gelirdi, porselen tabak satarlardý.
Eðer bir tabak kýrýlýp ikiye bölünmüþse Yahudi tabakçý
iki ayrý parçayý çinko ile birbirine yapýþtýrýrdý. Simitçiler,
helvacýlar, turþucular akþam üzeri geçerdi. Arada bir
de Ermeni mezesi topek satýlýrdý, kuþlar kumrular diye.
Beyoðlu’na çýkmak için o zamanlar þapka, kravat ve
baston gerekirdi. Yahudiler bombe þapka, Levantenler
fötr giyerdi. Babam fes takardý. Markiz’e Lebon’a,
Ancapulos’a gidilirdi. Beyoðlu’nun bizim zamanýmýzdaki
en parlak yýllarý 1932 ile 1938 arasý. Beyoðlu’nu bu
hale varlýk vergisi getirdi. Levantenler, Rumlar hep gitti,
evleri iþgal edildi.”
Vasil, 6-7 Eylül Olaylarý’na da deðinmeden geçemiyor:
“O gün Beyoðlu’ndan Ada’ya gidecektim. Geçen pazar
Taksim’de yapýlan gösteri gibi bir grup insan toplandý.
Ellerinde sopalar vardý. Ben Ada’ya gittim. Gemilerle
Büyükada’ya geldiler. Davullar çalýyorlardý gemide. Sanki
bir çýkartma yaptýlar Büyükada’ya. Rumlar’ýn evlerinin
camlarýný kýrdýlar. Önlerinde bir bekçi vardý. Gelenler
yabancý. Evlerin kimin olduðunu bilmiyorlardý. O bekçi
gösteriyordu Rumlar’ýn evlerini. Ýstanbul’un o halini
görseniz aðlardýnýz. Yerden bir metre yüksekliðinde
kumaþ ve elbise yýðýnlarý vardý. Kiliseler yaðmalandý.
Bizans Ýkonalar’ý yakýldý. Tarihi servet yokoldu. Rumlar
açýsýndan elbette güzel günleri de vardý Beyoðlu’nun.
En güzeli de karnaval zamanlarý; paskalyadan üç gün
önce yapýlan... Her mahalle ayrý ayrý hazýrlanýrdý. At
üzerindekiler konfeti atardý. Kurtuluþ’a gider oynar dans
ederdik. Tavalarda palamutlar piþirilirdi. Tahtadan bir
tramvay yapýlýr karnavalýn sonunda yakýlýrdý. Ya þimdiki
Beyoðlu!? Lahmacun mu istersin, kokoreçci mi, dönerci
mi? Hepsi var. Sahi kuzum, nereden çýktý o hýyarcýlar?
Bir tarafta Vakko, Beymen, adam önünde durmuþ,
soyup soyup hýyar satýyor... Eskiden muhallebileri ince
üçgen kaþýklarla yerdik, þimdi olsa da bari çocuklara
göstersek...”
1999 Yýlý’nda 6-7 Eylül Olaylarý dolayýsýyla yaptýðým bir
basýn sohbetinde “Özür Dilerim Kosta. Geri Dön!” demem
üzerine, Atina’da yaþayan 1909 Bakýrköy doðumlu
Kostandinos Nikolaidis (Kosta) gönderdiði mektupta
“rahmetli Atatürk’ün inkýlaplarýný heyecan ve sevinçle
takip etmekteydim, burada çok mutlu bir yaþantýmdan
bahsetmek isterim. 1937’de Çocuk Esirgeme Kurumu
Balosu, Tokatlýyan Oteli’nin salonlarýnda verilmekteydi.
Ben de yer ayýrtmýþ idim. Saat 12’ye doðru Atatürk
arkadaþlarýyla geceyi þereflendirdiler. Santöz Zofo Dalmaç
bir þarkýsýnda bir Türkçe kelime kullandý. Büyük Ata,
“kýz þarkýyý bozma” buyurmuþlar idi. Ve her þarkýsýnda
bir þiþe þampanya açtýrýyordu. Ýkinci þiþede heyecanýný
muhafaza edemeyen Zofo, ikinci þiþeyi salonun sol
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giriþinde bulunan kristal aynalý bara savuruverdi. Hemen
memurlar müdahale etti. Ata, “çocuklar eðleniyoruz,
herkes yerinde” buyurdular... Yurtta Sulh Cihanda
Sulh diyen, o Büyük Ýnsan’ýn felsefesi nerede?” diye
yazýyordu.

padiþah torunlarý...” (9)

Halen Ýstanbul Cihangir’de yaþayan Bayan Eleni;
“1958-1960’larda her Pazar süslenir Beyoðlu’na çýkardýk.
Panayia Kilisesi’nden Aya Triada’ya kadar voltalardýk.
Hýncal, cadde boyunca peþimize takýlýr laf atardý. Cevap
bile vermezdik.”

“1955 deki 6-7 Eylül Olaylarý gayrimüslimleri kaçýrýnca
ticaret din deðiþtirdi. 6-7 Eylül 1955, Türk insanýnýn
kaderinde keskin bir virajdýr. Anadolu tüccarýný birden
büyütmüþtür. Taþralý giriþimci Ýstanbul’a akmýþ ve köhne
Ýstanbul’dan çoook fazla kazanmýþtýr. 1955’i izleyen
zamanlarda sosyete yani toplumun kaymak tabakasý
deðiþti. Önce yavaþ, sonra çok hýzlý. Kendini aristokrat
sayan Ýstanbullu zengin, taþranýn zengin toprak
aðalarýyla, besicileriyle ve sonra fabrikatörleriyle kentin
cilalý yaþamýný paylaþmak zorundaydý.” (9)

“Paris’ten Ýstanbul’a döneceðim. Nazým Hikmet, “yahu
sen Turgut Boralý diye bir delikanlý tanýr mýsýn?” diye
sordu. “Onu da gözlerinden öptüðümü söyle. Hayatýmda
gördüðüm en yiðit insanlardan biri” dedi. Sebebini
Nazým’a soramadým. Gelince Turgut Baba’ya sordum,
þunu anlattý: Nazým’ýn bir piyesi Karaca Tiyatrosu’nda
oynuyor, elbette piyesin Nazým’a ait olduðu gizleniyor.
Muammer Karaca, Nazým’ýn telif ücretini birkaç haftada
bir Turgut Boralý ile göz hapsinde tuttuðu eve gönderiyor.
Her defasýnda oturup konuþuyorlar Nazým’la. Her
defasýnda evden çýkar çýkmaz polisler gözaltýna alýp
“ne konuþtunuz ulan” diye sorguluyorlar Boralý’yý. O
da her defasýnda “sohbet ettik, sanattan tiyatrodan
konuþtuk” diyor. Sýrrý ele vermiyor. Turgut tam bir
Beyoðlu Beyefendisi’ydi.” (7)
Anlaþýlan o ki Beyoðlu Beyefendisi olmak, Ýstanbul
Beyefendisi olmaktan da ayrýcalýklýymýþ. (8)
“Kabzýmallar, Gayrimüslim tüccarýn çoðunlukta olduðu
40’lý ve 50’li yýllarda büyük kentteki orta sýnýf Müslüman
tüccar örneðidir. Onlarý; Kumkapý, Samatya Meyhaneleri
açmazdý. Raký kokusuna yakýn olmalýydý parfüm kokusu.
Bu sebeple Beyoðlu’nda içerlerdi. Çiçek veya Krepen
Pasajlarý’nda içerlerdi. Veya Laternalý Lefter’de... Hatta
Degustasyon’da bile... Degustasyon, Ýstanbul’da açýlan
ilk Ýtalyan Lokantasý. Çiçek Pasajý’nýn giriþindeydi.
Degüstasyon’un yerinde þimdi insan yemliði var. Hani
fastfood diyorlar. Konsomatris çalýþtýran pavyonlarýn
velinimetiydi kabzýmallar. Güzel para harcarlar, façanýn
düzgün olmasýna dikkat ederlerdi. Ýngiliz kumaþýný
çekeceksin... En kral terziye diktireceksin. Kravat mý?
Sýkýyo be, kusura bakma. Ýngiliz kumaþý elbise, borsalino
fötr þapka ve þýk olan her þey tarihi maðazalarda satýlýrdý.
Bunlar; Haçopulo, Alsetapuyo, Fetro, Þiþman Yanko
gibi Osmanlý döneminden beri ticareti sürdürenlerdi.
Kabzýmal dediðin cemiyet adamýdýr. Bütün danslarý
çakacak. Tango’yu Valentino gibi patlatacak. Dansettiði
karýyý mestedecek, radyo karbon tableti gibi eritecek.
Kabzýmallar en güzel konsomatrislerin çalýþtýðý
pavyonlara giderdi. Vagon Blö, Büyük Londra, Ýstanbul
Pavyon, Cumhuriyet gibi...” (9)

“Sosyete ile birlikte para da elbet Ýstanbul’daydý. Ýhracatý,
ithalatý yapan onlardý ve ilk sanayicilerdi. Burlalar,
Kavalalar, Çikvaþviller, Süreyya Paþalar ve diðerleri...
Rumlar, Yahudiler, Ermeniler...” (9)

Nafsika Vuduri’nin, Beyoðlu’ndaki Emir Nevruz
Çýkmazý’nda þapkacý dükkaný vardý. Bir gün ziyaret ettim.
Kafamýn ölçüsüne göre bir fötr þapka diktirmek istedim.
Vuduri; “Bay Cano, bunlar hazýr, þapka kumaþým yok,
artýk fötr ve lady þapkasý giyecek kafa kalmadý kafa!”,
dedi.
Zürafa Sokaðý’nda bir tabela: “Döviz bozulur. Prezarvatif
bulunur.”
Galatasaray’ýn karþýsýnda saðdan Tünel’e doðru yürürken
Olivo Sokaðý vardý. Sokaðýn þimdiki adý, “Výylo”.
Bu yazýyý okuyacak olanlarý bilmem ama ben, Ýstanbul’un
dününü her yeniden okuduðumda ne kadar
“yoksullaþtýðýný” daha çok farkediyorum...
Kaynaklar:
(1) Philip Mansel, “Dünyanýn Arzuladýðý Þehir 1453-1924,
Konstantinopolis”
(2) Osmanlý ve Cumhuriyet Dönemi Nüfus Ýstatistikleri
ile Rum ve Ermeni Patrikhane Kayýtlarý, Batýlý Kaynaklar
(3) Özdemir Kaptan (Arkan), “Beyoðlu”
(4) Behzat Üsdiken
(5) Renasanktis’in 1913 yýlýnda Brighton’daki ailesine
yazdýðý mektup
(6) Sait Faik Abasýyanýk
(7) Yaþar Kemal’den aktaran Celal Baþlangýç, Cumhuriyet
Gazetesi, Pera’dan Beyoðlu’na Yazý Dizisi
(8) Celal Baþlangýç, Cumhuriyet Gazetesi, Pera’dan
Beyoðlu’na Yazý Dizisi
(9) Tevfik Yener, Sabah Gazetesi

“Beyoðlu’nu kabzýmallarla paylaþan bir baþka sosyete
daha vardý. O zamanlarýn sosyetesinin fizik yapýlarý
farklýydý. Ýstanbul sosyetesinin fizik yapýsýnda saraylý
görünümü vardý. Çoðu da saraylýydý zaten... Osmanlý’dan,
Polonya’dan, Çarlýk Rusyasý’ndan veya Ýtalya’dan...
Arnavut, Romen Krallýklarý’ndan kadýnlar... Sýrp, Boþnak,
Pomak asýllýlar.... Masal kahramanlarý gibiydiler. Hindistan
saraylarýna Mýsýrlý prenslerine gelin giden Türk kýzlarý,
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